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تقديم 

للبن�ء والعمران في الت�سريع الإ�سالمي مفهوم�ن:

الأول: القللوة: وهذه ال�سفة من �سف�ت الإ�سللالم فكل عمل يقوم به الم�سلم ينبغي اأن يكون 
متقًن�. والقوة اأ�س��ص الإتق�ن, ففي المع�مالت بين الن��ص ينبغي اأن يكون العمل متقًن�, فمن ي�سنع 
لآخللر �سيًئلل� يجب عليه اأن يتقن �سنعتلله, ول يت�أتى الإتق�ن اإل من قوي فللي عمله وخبرته. وقد 
اأكللد ذلك ر�سللول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بقوله: )رحم اهلل من عمل عمال واأتقنلله()1(, وقوله )اإن اهلل يحب اإذا 
عمل اأحدكم عماًل اأن يتقنه()2(. وقد اأكد الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص على �سرورة القوة في المبنى, وفي ذلك 
روى طلق بن علي التميمي ق�ل: قدمت على النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو يبني م�سجده والم�سلمون يعملون 
فيلله معه, وكنت �س�حب عالج وخلط طين ف�أخللذت الم�سح�ة اأخلط الطين, ور�سول اهلل ينظر 
اإليَّ ويقول: )اإن هذا الحنفي ل�س�حب طين, وفي قول اآخر اإنه ق�ل: )دعوا الحنفي والطين ف�إنه 
اأ�سبطكللم للطين(. اإن م� �سبق يللدل على اأن القوة �سرط في البن�ء لي�ص لأن ذلك واجب ب�عتب�ره 

عماًل ينبغي اإتق�نه فح�سب؛ بل لأن الق�سد منه الحفظ وال�ستر ودرء الخطر.

الث�ني: البن�ء للجم�ل: يفتر�ص في الم�سلم اأن يهتم بمظهره وملب�سه؛ لأن الإ�سالم دين جم�ل, 
وديللن طهلل�رة, ف�لم�سلم يعبد اإلًه� واحًدا ومن اأ�سم�ئه الح�سنللى الجميل, وم� �سبق يدل على اأن 
الجم�ل مطلوب في البن�ء والعمران كم� هو مطلوب في الثي�ب وغيره�, وجم�ل البن�ء يبدو في 

تن��سقه وترتيبه ح�سب عرف الزم�ن والمك�ن م�  دام اأنه محمود في ذاته وغ�ي�ته)3(.

ارتبط فقه العمران ب�إط�رين ح�كمين له من الن�حية الفكرية؛ هم�:

الإط�ر الأول: هو ال�سي��سية ال�سرعية, وهي ال�سي��سة التي يتبعه� الح�كم في المج�ل العمراني, 
�سواء ك�نت تتعلق ب�لأمور ال�سي��سية الع�مة, اأو ب�لعمران مب��سرة وكالهم� يترك اأثره على العم�رة.

الإطلل�ر الث�نللى: هو فقه العملل�رة, والمق�سود بفقه العملل�رة مجموعة القواعللد التي ترتبت 
علللى حركية العمللران نتيجه لالحتك�ك بين الأفراد ورغبتهم في العم�رة, وم� ينتج عن ذلك من 
ت�سلل�وؤلت يجيب عنه� فقه�ء الم�سلمين, م�ستنبطين اأحك�ًم� فقهية من خالل علم اأ�سول الفقه. 

ويمتد ذلك اإلى فقه المي�ه في الح�س�رة الإ�سالمية.

العجلوين، إسماعيل بن حممد، كشف اخلفاء ومزيل األبلاس، ج1،. مؤسسة الرسالة، بريوت ط2 ،1403 ـه، ص 513.  (1(

املرجع السابق.  (2(

عبد الرمحن انلفيسة، مسئويلة املهندسني وابلنائني، جملة ابلحوث الفقهية املعارصة، السنة السادسة العدد 22، 1415 ـه، ص 184.  (3(
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جلل�ءت ت�س�وؤلت الم�سلميللن للفقه�ء في هذا المجلل�ل لرغبتهم في ت�سييللد عم�ئر تتن��سب 
مللع قيمهم وح�س�رتهم, وتراكمت اأحللك�م الفقه�ء بمرور الزمن لت�سكل اإطلل�ًرا ق�نونيًّ� لحركة 

العمران في المجتمع يلتزم به الحك�م والمحكومون على ال�سواء.

� ح�كًم� يتن�ول الكلي�ت, ولي�ص  وتمثل روؤية ال�سي��سة ال�سرعية للعم�رة اأو العمران اإط�ًرا ع�مًّ
للله عالقة ب�لجزئي�ت, وهو يتداخل مع فقه العم�رة في العديد من نق�ط التم��ص؛ نتيجة لرتك�ز 

فقه العم�رة على اأ�س�ص �سرعية وقيم ح�س�رية خ��سة ب�لأمة الإ�سالمية. 

ففقه العم�رة الإ�سالمية لديه كلي�ت, على ال�سي��سة ال�سرعية احترامه� واإن ك�ن الق�ئمون على 
ال�سي��سللة يتج�وزون هذه الكليلل�ت؛ لعتم�دهم على ال�سلطة في تنفيذ رغب�تهم, ف�ل�سي��سة تقوم 
على �سلطة الدولة التي ت�سعى اإلى تنفيذه�. بينم� فقه العم�رة يقوم على المجتمع الذي ي�سعى اإلى 

الحف�ظ على قواعد فقه العم�رة وتنفيذه� كم� يراه� الفقه�ء.

وحظيللت ال�سي��سة ال�سرعية بموؤلف�ت ل ح�سر لهلل�, ك�ن اأبرزه� مقدمة ابن خلدون, والتي 
تعللد اإلى اليوم اأن�سج م� ُكتب في هذا المج�ل. وهن�ك م�س�در ل ح�سر له� من التراث ال�سي��سي 
تتنلل�ول �سمن اأبوابه� عالقة ال�سي��سة ال�سرعية ب�لعمران. خ��سًة عم�رة المدن وال�سروط الواجبة 

فيه�.))( 

ولم يحَظ فقه العم�رة في المق�بل بموؤلف�ت ك�لتي حظيت به� ال�سي��سة ال�سرعية, ومرد ذلك 
اإلى اأن فقه العم�رة علم تطبيقي ارتبط ب�لمجتمع ولم يرتبط ب�ل�سلطة. وب�لت�لي ك�ن الجدل الدائر 
حوللله �سمن كتب الفت�وى والنوازل, ولللم ي�ستقل بموؤلف�ت اإل بعدد محدود مق�رنة بموؤلف�ت 

علم ال�سي��سة ال�سرعية.)5(

االإطار االأول
تقللوم ال�سي��سة على الف�علية الحركيللة للح�كم والتي ي�سعى من خاللهلل� اإلى تحقيق م�س�لح 
المحكومين, وتنبه فقه�ء ال�سي��سة ال�سرعية اإلى ذلك, فذكروا اأن »لل�سلط�ن �سلوك �سي��سة, وهي 

الحزم عندن�, ول تقف على م� نطق به ال�سرع«.)6(

وهللو الأمر الللذي ف�سله ابللن عقيل الحنبلللي �س�حب التعريللف ال�س�بق من خللالل اإحدى 
مج�دلتلله لفقيه �س�فعي؛ حيث ق�ل: »ل �سي��سة اإل م� وافق ال�سللرع«, فرد عليه: اإن ال�سي��سة م� 
ك�ن مللن الأفع�ل؛ بحيث يكون الن��ص معه اأقرب اإلى ال�سالح واأبعد عن الف�س�د, واإن لم ي�سرعه 

نرص اعرف، يف مصادر الرتاث السيايس اإلساليم، املعهد العاليم للفكر اإلساليم. ـهريندن فريجينيا. 1994.  (4(

حول ذلك، انظر: خادل عزب، فقه العمارة اإلسالمية، دار النرش للجامعات املرصية، 1997.  (5(

صالح املحمد اخلادل الرشيد، أبو الوفاء بن عقيل، حياته واختياراته الفقهية، ج3،. رسالة دكتوراه غري منشورة. لكية الرشيعة والقانون، جامعة   (((
األزـهر، 1979، ص 701.
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الر�سللول  ملسو هيلع هللا ىلص, ول نللزل بلله وحي, ف�إن اأردت بقولللك: ل �سي��سة اإل م� وافللق ال�سرع: »اأي لم 
يخ�لف م� نطق به ال�سرع ف�سحيح, واإن اأردت م� نطق به ال�سرع فغلط وتغليط لل�سح�بة«.))(

كملل� يترابط معه تعريف ابن نجيم الحنفي في »البحر الرائق«؛ حيث ق�ل: »وظ�هر كالمهم  
هن� اأن ال�سي��سة: فعل �سيء من الح�كم لم�سلحة يراه�, واإن لم يرد به� دليل جزئي«.)8(

ومن هذه التعريف�ت يمكن الو�سول اإلى م�سمون ال�سي��سة وجوهره� في النق�ط الت�لية:

اأن �سرعية ال�سي��سة ت�ستند في حد ذاته� اإلى �سرورته� المبدئية, قبل اأي معنى لبن�ء �سرعيته�  •
على اأ�س��ص القبول الفردي اأو الجم�عي.

اأن العالقلل�ت الإن�س�نية التللي تتن�وله� ال�سي��سة لي�ست عالق�ت فردية بقدر م� هي تعبير عن  •
عالق�ت جم�عية: فرد بجم�عة وجم�عة بجم�عة.

اأن ال�سي��سة بجوهره� ل تنف�سل عن مق�سده� وغ�ي�ته�, فت�سبح غ�ي�ته� غ�ي�ت بو�س�ئل.)9(  •

ف�إذا م� ح�ولن� تطبيق تلك الأ�س�ص في روؤية ال�سي��سة ال�سرعية لأمكنن� مجدًدا الت�أكيد على عدة 
عن��سر اأ�س��سية ت�سكل الدللت ال�سطالحية لمفهوم ال�سي��سة ال�سرعية؛ منه� اأن ال�سي��سة تقوم 
على فقه الم�س�لح فيم� ل ن�ص فيه؛ ف�أ�س��ص ال�سي��سة هو الم�سلحة المعتبرة, وهذه ف�علية حركية 
ت�ستهدف التوافق مع م�سمللون ال�سرع)10(. وال�سي��سة اإذن تخ�سع لروؤية الح�كم لم�سلحة الأمة 
المرتبطللة ب�سوابط �سرعية. وفي هذا الإط�ر ن�ستطيع اأن ن�ستقللرئ روؤية علم�ء ال�سي��سة ال�سرعية 

لدور الح�كم في المج�ل العمراني. 

و�سع الم�وردي �سوابط ع�مه لمواطن ال�ستقرار, بمعنى اأنه ل يمكن اعتب�ر المك�ن �س�لًح� 
لال�ستيطلل�ن م� لم يت�سمن هللذه ال�سوابط. وقد حددهلل� عند حديثه عن المق�سللود ب�لم�سر اأي 

المدينة؛ حيث يذكر اأن المق�سود ب�لم�سر خم�سة اأمور: 
ابن قيم اجلوزية، أعالم املوقعني عن رب العاملني، ج4، دار الكتب احلديثة، 8)19، ص 0)4، 1)4.  (7(

ابن جنيم احلنيف، ابلحر الرائق رشح كزن ادلقائق، ج5، ص11. وقد أورد كذلك يف نفس اجلزء ص 70: »ولم أَر يف مشاخينا تعريف السياسة«. وقال   (8(
املقريزي يف اخلطط: يقال ساس األمر سياسة بمعىن قام به، وـهو سائس من قوم ساسه وسوس، وسوسه القوم: جعلوه يسوسهم. والسوس: الطبع 
واخللق. فهذا أصل وضع السياسة يف اللغة، ثم رسمت بأنها »القانون املوضوع لراعية اآلداب واملصالح وانتظام األحوال«. والسياسة نواعن: سياسة 
اعدلة خترج احلق من الظالم الفاجر، فيه من األحاكم الرشعية، علمها من علمها، وجهلها من جهلها، وقد صنف العلماء يف السياسة الرشعية 
كتبًا عديدة. وانلوع اآلخر: سياسة ظاملة، فالرشيعة حترمها. كما علق ابن اعبدين يف »منحة اخلالق ىلع ابلحر الرائق« أن املؤلف ذكر يف باب حد 
الزنا: أن السياسة يه فعل يشء من احلاكم ملصلحة يراـها. وإن لم يرد بها ديلل جزيئ. ولفت ميح ادلين قاسم، أن ـهذا اتلعريف لم يرد يف كتاب 

السياسة الرشعية البن جنيم احلنيف.
املقريزي، اخلطط، ج2، ص 2.  

ابن جنيم احلنيف، السياسة الرشعية، خمطوط باملكتبة األزـهرية، رقم )49 جماميع و9)2 و287.  
ميح ادلين قاسم، املرجع السابق، ص 77، 78.  

ميح ادلين قاسم، املرجع السابق، ص 85.  (9(

املرجع السابق، ص )8، 87، 88.  (10(
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الأول: اأن ي�ستوطنه� اأهله� طلًب� لل�سكون والدعة. 

الث�ني: حفظ الأموال فيه� من ا�ستهالك واإ�س�عة. 

الث�لث: �سي�نة الحريم والحرم من انته�ك ومذلة.

الرابع: التم��ص م� تدعو اإليه الح�جة من مت�ع و�سن�عة.

الخ�م�ص: التعر�ص للك�سب وطلب الم�دة.)11( 

اإن المت�أمللل لهذه ال�سوابط يجده� �س�لحة لكل زم�ن ف�إنك ل تجد موطًن� �س�لًح� لال�ستقرار 
يخلللو من هللذه ال�سوابط الج�معللة الم�نعة؛ لأنه� ت�سمللل ال�سكون, وحفللظ الأموال, وحفظ 
الحرملل�ت, والتم��للص ال�سن�عة والح�جلل�ت الأ�س��سية, واأخيًرا طلب الك�سللب وال�سعي لطلب 
مواده, لهذا فقد غطى الم�وردي الحي�ة الجتم�عية, والقت�س�دية, والأمنية. ولهذا تجده يجزم 
على اأن المك�ن الذي يخلو من هذه ال�سوابط ل ي�سلح ل�ستقرار الإن�س�ن)12(كم� في قوله: »ف�إْن 

َعدَم اأحٌد هذه الأمور الخم�سة فلي�ست من مواطن ال�ستقرار وهي منزلة قيعة ودم�ر«.)13(

حدد علم�ء ال�سي��سة ال�سوابط الواجب مراع�ته� من ِقَبل الح�كم عند اتخ�ذ المدن والحوا�سر 
واإن�س�ئهلل� وفًق� ل�سروط دقيقة, من هذا م� ذكره ابللن خلدون في �سروط اختي�ر موا�سع المدن؛ 

وهي: 

اأن تح�ط ب�سور يدفع الم�س�ر عنه�.

اأن تحتل مو�سًع� متمنًع� من الأمكنة على ه�سبة اأو على نهر اأو ب��ستدارة بحر... اإلخ.

مراع�ة الموقع الذي يتمتع بطيب الهواء لل�سالمة من الأمرا�ص. 

جلب الم�ء ب�أن يكون البلد على نهر اأو ب�إزائه عيون عذبة. 

طيب المراعي ل�س�ئمتهم.
مراع�ة المزارع؛ لأن الزروع هي الأقوات.))1(

املاوردي، أبو احلسن عيل بن حبيب ابلرصي الشافيع، تسهيل انلظر وتعجيل الظفر بأخالق امللك وسياسة امللك، حتقيق ميح ـهالل الرسحان،   (11(
مراجعة حسن السااعيت، دار انلهضة العربية، بريوت، 1981، ص 1)1.

ويلد املنيس )دكتور) احلسبة ىلع املدن والعمران، حويلات لكية اآلداب، جامعة الكويت، احلويلة السادسة عرشة، الرسالة املائة وستة، 1995/   (12(
)199م، ص )4، 47.

املاوردي، املصدر السابق.  (13(

ابن خدلون، عبد الرمحن بن حممد، املقدمة، دار ابن خدلون، اإلسكندرية، 1998، ص 244، 245.  (14(
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وهللذه ال�سوابللط تتيح لأية مدينللة اأن تنمو وتتطللور. وقد ف�سل ابللن الأزرق م� تحدث عنه 
ين؛ وهم�: الأ�سل الأول: دفع الم�س�ر,  ابللن خلدون,  ف�أ�س�ر اإلى اأنه يجب مراع�ة اأ�سَليللن مهمَّ
وجلب المن�فع. ثم يذكر اأن الم�س�ر نوع�ن؛ النوع الأول من الم�س�ر اأر�سي, ودفعه ب�إدارة �سور 
على المدينة اأو و�سعه في مك�ن ممتنع اأو مح�سن طبيعيًّ�؛ حتى ل ي�سل اإليه العدو. والنوع الث�ني 
ن  مللن الم�س�ر �سملل�وي, ودفعه ب�ختي�ر الموا�سع طيبة الهواء؛ لأن ملل� خبث منه بركوده اأو تعفَّ
بمج�ورته مي�ًه� ف��سللدة, اأو من�فع متعفنة, اأو مروًج� خبيثة, ي�سرع المر�ص للحيوان الك�ئن فيه 

ل مح�لة, كم� هو م�س�هد بكثرة.

وي�سللرب لذلك مثاًل بف��ص التي ك�نت عند ا�ستع�دة العمللران ب�إفريقية كثيرة ال�سك�ن, فك�ن 
ذلك معيًن� على تموج الهواء وتخفيف الأذى منه, فلم يكن فيه�  عفن  ول مر�ص, وعندم� خف 
�س�كنوه� ركد هواوؤه� المتعفن بف�س�د مي�هه� فكثر العفن والمر�ص. وي�سرب مثاًل عك�سيًّ� ببالد 
اأخللرى و�سعت, ولم يراَع فيهلل� طيب الهواء, وك�نت اأمرا�سه� كثيللرة؛ لقلة �س�كنيه�, وعندم� 
كثللروا انتقل ح�له� من ذلك, كدار الملك بف��ص لهذا العهد الم�سمى »ف��ص الجديد« وكثير من 

ذلك في الع�لم.)15(

والأ�سللل الث�ني: جلب المن�فللع, ويت�أتى بمراع�ة اأمور منه�: توفر الم�ء ك�أن يكون البلد على 
نهللر اأو ب�إزائه عيون عذبللة؛ لأن وجود الم�ء ب�لقرب من البلد ي�سهل علللى ال�س�كن ح�جة الم�ء 
وهللي �سرورية, وطيب المراعللي لل�س�ئمة وقربه؛ اإذ ل بد لذي قرار من دواجن الحيوان للنت�ج 
وال�سرع والركوب, ومتى ك�ن المرعى ال�سروري قريًب� له� كذلك ك�ن اأوفق من مع�ن�ة الم�سقة 
في ُبعده, وقرب المزارع الطيبة لأن الزرع هو القوت, وكونه� كذلك اأ�سهل في اتخ�ذه واأقرب 
في تح�سيله, وال�سجر للحطللب والخ�سب, ف�لحطب لعموم البلوى به وقود النيران والخ�سب 
للمب�نللي, وكثير مم� يتح�سل فيه �سروري اأو كم�لللي, وقربه من البحر؛ لت�سهل الح�جة الق�سية 
مللن البالد الن�ئية. ول خف�ء في اأن هذه الأمور تتفلل�وت بح�سب الح�جة وم� تدعو اإليه �سرروة 

ال�س�كن.)16(

واإذا ك�ن ملل� ذكللره ابن خلدون هو �سروط  تتعلق ب�لمو�سللوع, فقد انتقل ابن اأبي الربيع  بن� 
اإلى دور الح�كم في تخطيط المدينة, ونراه يحدد هذا الدور بدقة �سديدة, فهي ب�لن�سبة للح�كم 

م�سئولي�ت عليه تنفيذه�. ولخ�سه� ابن اأبي الربيع في ثم�ني نق�ط هي:

النقطة الأولى: اأن ي�سوق اإليه� الم�ء العذب؛ لي�سرب حتى ي�سهل تن�وله من غير ع�سف.

الث�نية: اأن يقدر طرقه� و�سوارعه�؛ حتى تتن��سب ول ت�سيق.

ابن األزرق، بدائع السلك، ج2، ص 4)7.  (15(

املصدر السابق، ص5)7 ،))7.  (1((
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الث�لثة: اأن يبني فيه� ج�مًع� لل�سالة في و�سطه�؛ ليقرب على جميع اأهله�.

الرابعة: اأن يقدر اأ�سواقه� بكف�يته�؛ لين�ل �سك�نه� حوائجهم من قرب.

الخ�م�سة: اأن يميز قب�ئل �سك�نه� ب�أن ل يجمع اأ�سداًدا مختلفة متب�ينة.

ال�س�د�سللة: اإن اأراد �سكن�هلل� فلي�سكن اأف�سللح اأطرافه�, واأن يجعل خوا�سلله كنًف� له من �س�ئر 
جه�ته.

ال�س�بعة: اأن يحوطه� ب�سور خوف اغتي�ل الأعداء؛ لأنه� بجملته� دار واحدة.

الث�منة: اأن ينقل اإليه� من اأهل ال�سن�ئع بقدر الح�جة ل�سك�نه�.))1( 

يت�سح من كالم ابن اأبي الربيع المتوفَّى �سنة 2)2هل/ 885م, مدى الفهم المقرون ب�لتحليل 
المنطقللي في اأ�س�ص اإن�س�ء المدن, ففللي �سوق المدينة المي�ه لل�سللرب؛ لت�سهيل مهمة الح�سول 
عليه� »دون ع�سف«, وذلك دليل على و�سول المخطط الح�سري اإلى مرحلة الحرية في اختي�ر 
الموقع المدني متخطًي� ملل� ي�سمى ب�لحتمية الطبيعية determanism التي تحتم على المخطط اأن 

يبني مدنه ب�لقرب من ودي�ن الأنه�ر والمواقع ذات الثروات الطبيعية.)18( 

الم�ء هللو ع�سب الحي�ة وع�مل لن�سوء الح�س�رات, في ح�لة توفره كم� اأنه ع�مل من عوامل 
انته�ئه� في ح�لة ندرته, ولذا ف�بن اأبي الربيع ي�سترط على الح�كم لعم�رة المدينة, التي قد يكون 
موقعهلل� بعيًدا عللن م�س�در المي�ه, اأن يجلب الملل�ء اإليه�. وقد حدث ذلك فعللاًل في العديد من 
المللدن الإ�سالمية؛ فقد جلب الم�سلمون الم�ء اإلى مدينللة مدريد من تالل به� مي�ه جوفية, تبعد 
عللن المدينللة بم� يتراوح بين �سبعة واثني ع�سر كيلو متًرا, وذلك في قنوات تجري به� المي�ه في 
انحللدار متدرج, ي�سمح بجري�ن الم�ء اإلى المدينة, ويتللرواح الفرق بين ثم�نية اأمت�ر وم�ئه متر. 
ولذا لم يكن من الغريب اأن يطلق الأندل�سيون على مدينتهم الجديدة لفًظ� مثل )مجريط(, وهو 
مركللب مللن كلمة مجرى العربية, ومن تلك النه�ية الالتينيللة الدارجة )… يط(, التي تدل على 
التكثيللر, فمعنى الكلمة اإذن )المدينة التي تكثر فيه� المج�ري(, والإ�س�رة هن� اإلى المج�ري اأو 
القنللوات الم�ئية الجوفية, التي ك�نت تحمل الم�ء اإلى �سك�ن المدينة. لقد ع�نت جدة من ندرة 
الميلل�ه كثيًرا فحينم� زاره� المقد�سللي و�سفه� ب�أنه� )ع�مرة, اأهله� اأهل تج�رات وي�س�ر, واأهله� 
فللي تعب من الم�ء(. وفي منت�سف القرن الخ�م�ص الهجللري قدم ن��سرخ�سرو اإليه�, واأ�س�ر اإلى 
عللدم وجود الأ�سج�ر والزرع به� رغللم ازده�ره� العمراني, و�سبب ذلك قلة الم�ء. وفي الع�سر 
المملوكللي الجرك�سي حينم� ُولَِّي عليه� قن�سوة الغللوري عنَي بحل م�سكلة المي�ه الخ��سة به�, 

ابن أيب الربيع، شهاب ادلين، سلوك املالك يف تدبري املمالك، حتقيق نايج اتلكرييت. دار األندلس، بريوت، 1981، ص192.  (17(

ويلد املنيس، اتلفسري الرشيع للتمدن، رسائل اجلمعية اجلغرافية الكويتية، الرسالة 22، فرباير 1984، ص22.  (18(
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فجلب الم�ء من المن�طق الغربية لجدة, وهو م� �س�عد على ازده�ر المدينة. وفي قلعة الجبل التي 
�سيده� �سالح الدين الأيوبي في الق�هرة, فقد تم حفر بئر بعمق ت�سعين متًرا في ال�سخر؛ لجلب 
الميلل�ه اإلى القلعة. يتكون البئر من بئرين غير م�ستمرَتين على الخط العمودي نف�سه ومت�س�ويتين 
َيتلل� ب�لبئرين عند بع�ص الموؤرخين. تبلللغ م�س�حة المقطع الأفقي  فللي العمق تقريًب�, ولذلك �ُسلمِّ
للبئر ال�سفلية 3 اأمت�ر مربعة اأومترين, في حين اأن م�س�حة مقطع البئر العلوية خم�سة اأمت�ر مربعة. 
وقد احتيللج اإلى هذا الم�سطح في البئر العلوي لأجل ت�أمين نزول الثيران الالزمة لتدوير ال�س�قية 
المركللزة في قعر المهوى الأول, والتي ت�سحب المي�ه من قعر المهوى الث�ني اإلى من�سوبه�, في 
حيللن يقللوم زوج اآخر من الثيران بتدويللر �س�قية ث�نية مركزة في اأعلى البئريللن مهمته� رفع الم�ء 
مللن من�سوب ال�س�قية الأولى اإلى �سطح الأر�ص. ولعل اأكثللر المظ�هر اإده��ًس� في ت�سميم وتنفيذ 
هللذه البئر العلوية هو رقة الجدار الحجري المنحوت والف��سللل بين مهوى البئر وممر الثيران 
المنحدر اإلى اأ�سفل البئر, وقد قي�ست �سم�كته في بع�ص الأم�كن ولم تتج�وز الع�سرين �سنتيمتًرا.

  اأملل� ال�سوارع فيرى ابللن اأبي الربيع اأن تقدر ب�سورة تن��سللب ال�ستخدام الب�سري, وو�س�ئل 
النقللل المت�حة اآنذاك, والتي ك�نت اإم� على الدواب اأو بوا�سطة الإن�س�ن. واإذا حدثت طفرة في 
و�س�ئل النقل ك�لتي بداأت فللي الع�سر الحديث و�س�حبه� انت�س�ر ا�ستخدام العرب�ت التي تجره� 
الخيللول ثم ال�سي�رات, فيجب اأن تتن��سب ال�سوارع مع و�سيلة النقل وطبيعة ا�ستخدامه� في كل 
ع�سر, ولللذا ف�إن من در�سوا المدن الإ�سالمية وع�بوا عليه� �سيق �سوارعه�, در�سوه� من منظور 

المتطلب�ت المع��سرة لحركة النقل, فلم يراعوا طبيعة الع�سر الذي �سيدت فيه هذه المدن.

اأملل� ا�ستللراط المركزية في مواقع الم�س�جد, فهللذا غ�ية في اختي�ر الموقللع المن��سب لمرفق 
ي�ستخدملله الن��ص خم�ص مللرات في اليوم, ف�لمركزيللة ت�سهل الو�سول اإليه مللن جميع الأم�كن 
المحيطة, بم�س�ف�ت متق�ربة نوًع� م�. ولعل اختي�ر قلب المدينة ليكون م�سجده�, يعود كذلك 
اإلللى المك�نة التي يحتله� الإيم�ن في قلب كل م�سلم, واأن الم�سجد الج�مع كذلك يمثل العالقة 
الترابطيللة بيللن ك�فة اأنح�ء المدينللة, فكم� تحتل الكعبة مركللز الع�لم الإ�سالمللي, ويتوجه اإليه� 
الم�سلمللون خم�ص مرات في اليوم لأداء ال�سالة, ف�إن الم�سلمين يتوجهون اإلى الم�سجد الج�مع 
في قلب المدينة لأداء ال�سالة. ولعل الف�رق بين الم�سجد الج�مع وم�س�جد ال�سلوات الخم�ص, 
يعللود اإلى اأن الم�سجد الرئي�سي هو الج�مع ل�سمل المدينة كل يوم جمعة, في خطبة اأمير المدينة 

التي ع�دة م� تحمل مغزًى �سي��سيًّ� واجتم�عيًّ�.

اأم� �سرط تقدير الأ�سواق بكف�يته�, فيدل على اأمور كثيرة منه�: األ تزيد عن ح�جة ال�سك�ن, 
� عن الح�جللة فترتفع اأ�سع�ره�. كم� اأن في ذلك  فتنهلل�ر الأ�سعلل�ر, وتبور الب�س�ئع, واأل تقل اأي�سً

اإ�س�رة لتحديد الحجم المن��سب لالأ�سواق ب�سورة تن��سب حجم ال�سك�ن.)19(

ويلد املنيس، املرجع السابق، ص 22.  (19(
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اأم� �سرط تمييز قب�ئل �س�كنيه�, وخطورة خلط الأ�سداد في القط�ع ال�سكني في المدينة, فهذا 
غ�يللة العبقرية في التخطيط الإ�سك�ني المبني على الفهم الدقيللق لالأجن��ص الب�سرية. بمعنى اآخر 
  )Ethono - urban Homogenity( هللو يحر�ص على اإيج�د م� ي�سمى ب�لن�سج�م العرقي الح�سري
ونبللذ الت�س�د العرقي الح�سري )Ethono - urban Hetrogenity(؛ لأنه �سيوؤدي ب�لت�لي اإلى التكتل 
  .)groups of divers( وتحويل المدينة اإلى بق�ع عرقية موزعة توزيًع� غير من�سجم ,segregation

وفللي الواقللع اإن كثيًرا مللن المخططيللن المع��سرين لم يعيروا هللذه الظ�هرة اهتم�ًملل� كثيًرا في 
خططهللم المدنية, مم� اأدى ب�لت�لي اإلى عودة ال�سك�ن مللرة اأخرى اإلى الهجرات الداخلية وراء 

القرابة العرقية والع�ئلية.

اأم� �سرط اإح�طة المدينة ب�سور, فهذا من خ�س�ئ�ص المدن قبل الثورة ال�سن�عية؛ حيث ك�نت 
الأ�سوار تللوؤدي وظيفتين رئي�سيتين؛ الوظيفة الأولى: حفللظ المجتمع الداخلي ك�أ�سرة واحدة, 
وهللذا م�سداق قللول ابن اأبي الربيع »لأنه� بجملته� دار واحللدة« .. والوظيفة الث�نية: الحم�ية, 
وذلك نظًرا لمحدودية ال�سالح اآنذاك وكثرة الحروب, وخ��سة في المدن الحدودية. و�سنجد 
اأن العديد من المدن الإ�سالمية لم تكن ذات اأ�سوار, ولكن اأدى تفتت دولة الخالفة اإلى دويالت 
ى الغزو ال�سليبي لبالد  ون�سللوب النللزاع بينه�, اإلى ت�سييد مدن ذات اأ�سوار للدف�ع عنه�. وقد اأدَّ
ال�س�م وتهديللده م�سر اإلى ت�سييد الأ�سوار حول المدن والهتملل�م به� وتجديده�. فعندم� تولى 
�سللالح الدين حكم م�سر حمل معه م�سروًع� جه�ديًّلل� للدف�ع عن م�سر وتحرير بالد ال�س�م من 
ال�سليبين. وقد ت�سمن هذا الم�سروع ت�أمين الجبهة الداخلية ب�إق�مة �سور حول الع��سمة الم�سرية 
يه� الق�هرة والف�سط�ط؛ لي�سهل الدف�ع عنهم�, خ��سة واأن الف�سط�ط اأحرقه� الوزير الف�طمي  ب�سقَّ
� تداعي اأ�سوار  �سلل�ور؛ خوًف� من وقوعه� في يد ال�سليبيين لعدم وجود �سور لهلل� يحميه�, واأي�سً
الق�هللرة الف�طمية. وك�ن قللد ثبت ل�سالح الدين مللن خالل التجربة الف�طميللة �سعوبة الدف�ع 
عللن الف�سطلل�ط والق�هرة في وقللت واحد, فراأى اأنه لللو بنى لكل واحدة منهم� �سللوًرا م�ستقالًّ 
لحت�جت كل مدينة اإلى قوة منفردة للدف�ع عنه�, وب�لت�لي �سينق�سم الجي�ص المخ�س�ص للدف�ع 
ه لي�سم  عن الع��سمة اإلى قوتين, وفي ذلك اإ�سع�ف له. ولذا ك�ن من ال�سروري  بن�ء ال�سور ومدِّ

ا لقي�دة الجي�ص المدافع عن الع��سمة.)20( الف�سط�ط, وبن�ء قلعة بينهم� تكون مقرًّ

منوذج اجلزائر
لللم يكن الحللك�م يته�ونون في �سي�نة قللالع واأ�سوار المدن خ��سة فللي زمن الحروب, لذا 
نجد اأمًرا من ال�سلط�ت العثم�نية �س�دًرا اإلى اأمير الأمراء ب�لجزائر واإلى ق��سيه� �سمن الأر�سيف 
العثم�نللي للمدينة, ي�سير اإلى وجود حدائق مكتظة واأبنيللة ع�لية محيطة بدار الجه�د )اأي مدينة 

أسامة عبد انلعيم، أسوار صالح ادلين وأثرـها يف امتداد القاـهرة حىت عرص املمايلك، رسالة ماجستري لكية اآلثار، جامعة القاـهرة 1992، ص 35،   (20(
.37 ،3(
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الجزائللر( وبقلعته�, مم� يجعل هللذه الحدائق والأبنية مت�ري�ص لالأعداء, والأمر ي�سدد على اإزالة 
هذه الحدائق والأبنية التي تقع في مرمى المدافع.)21(

اأدى تطور �سالح المدفعية من القرن الخ�م�ص اإلى القرن الت��سع ع�سر اإلى تال�سي اأهمية اأ�سوار 
المللدن تدريجيًّ�, فقد ك�نت الأ�سوار تته�وى اأم�م  قذائللف المدافع. وهذا التطوير للمدفعية تم 
علللى يد العثم�نييللن والأوروبيين, فقد اأحدث العثم�نيون بنيللران المدفعية رعًب� غير م�ألوف في 
ذلك الزملل�ن, ففي معركتهم مع المجريين في موقعة »موه�ت�للص« ق�سمت نيران المدفعية خط 
الح�سللود المجريللة اإلى ق�سمين, وبلغت قذائللف المدفعية العثم�نية التللي �سقطت على القوات 
المدافعللة  عللن م�لطللة في علل�م 1565م �ستين األللف قذيفة, اأم� عللدد القذائف التللي اأمطر به� 
العثم�نيللون  ف�م�جو�ست� من علل�م 1)15م اإلى 2)15م  فك�نللت  118000قذيفة.)22(بداأت 
فللي اأوروب� ردود الأفع�ل على ته�وي الأ�سوار اأم�م المدفعية تدريجيًّ�, وحلت المت�ري�ص الترابية 
الكثيفللة التي لم تكن ترتفع ارتف�ًع� كبيًرا محللل الأ�سوار في الدف�ع عن المدن, فك�نت قذائف 
المدافع تغو�ص فيه�, وت�سيع دون جدوى, ثم اتخذوا تب�ت في اأكثر الموا�سع ارتف�ًع�, اأ�سموه� 
ك�ف�لييللة Cavaliers اأي خي�لة, و�سعوا عليهلل� المدفعية الدف�عية. اأثبت هذا النظ�م, ف�عليته حتى 
للَم في اأوروب�. وا�ستخدم ن�بليون هذا النظ�م, ف�أق�م ط�بية على تالل الدرا�سة, �سربت الق�هرة   ُعمِّ
والأزهللر منهلل� وذلك اأثن�ء ثورة الق�هللرة الأولى.)23(اأدى ذلك اإلى تللواري اأهمية اأ�سوار المدن 
وكذلللك القالع, واإلى ظهللور مف�هيم جديدة للدف�ع عن المدن حتللى اأزالت ب�ري�ص اأ�سواره� 

لعدم جدواه� ع�م 1919 ))2(.

ا�ستللرط ابن اأبي الربيع على الح�كم اأن ينقل اإلللى المدينة م� تحت�جه من ال�سن�ئع. وهو �سرط 
يوؤدي اإلى ازده�ره�, و توافر الح�ج�ت ال�سرورية به�.

ومللن المالحللظ اأن علم�ء ال�سي��سة ال�سرعية لم ي�سيفوا الكثير لملل� ذكره ابن اأبي الربيع, واإن 
ك�ن ملل� ذكره قد خ�سع لمزيد من التف�سيللر والتو�سيح على نحو م� ذكر كلٌّ من ابن خلدون)25( 

والم�وردي.)26(

مصطىف أمحد بن محوش، فقه العمران اإلساليم، من خالل األرشيف العثماين اجلزائري، دار ابلحوث اإلسالمية وإحياء الرتاث، ديب، 2000، ص   (21(
.110

فرنان برودال، احلضارة املادية واالقتصاد والرأسمايلة، ج1، ترمجة د. مصطىف ماـهر. دار الفكر لدلراسات. القاـهرة، 1993، ص 542، 543.  (22(

اجلربيت، عبد الرمحن احلنيف، عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار، ج3، مطبعة األنوار املحمدية، 1403ـه، ص 34، 35.  (23(

صديق شهاب ادلين، ختطيط املدن وتاريخ احلصون، جملة العمارة، العدد اتلاسع 1939، ص453.  (24(

ابن خدلون، املقدمة، ص 244، 245.  (25(

املاوردي، تسهيل انلظر، ص1)1، 2)1، 3)1.  (2((
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نظرة علماء ال�سيا�سة ال�رصعية لل�رصوح املعمارية
يبقى لن� ت�س�وؤل حللول نظرة علم�ء ال�سي��سة ال�سرعية لل�سروح المعم�رية المرتبطة ب�ل�سلطة, 
قللدم ابن خلدون �س�حللب المقدمة روؤية لهذه العالقة, فهو يربط بيللن قوة الدولة وعظم اآث�ره� 
المعم�ريللة, فعلى قدر قوة الدولة يكون الأثر. وقد اأكد ابن خلدون على تف�وت روعة العمران 
ورهبتلله وقوته بتفلل�وت قوة الدول وهو في ذلك يقللول: »ف�إن اأحوال العمللران متف�وتة, ومن 
اأدرك منهلل� رتبة �سفلى اأو و�سطى فال يح�سر المدارك كله� فيه�, ونحن اإذا م� اعتبرن� م� ينقل لن� 
عن دولة بني العب��ص وبني اأمية والعبيديين ون��سبن� ال�سحيح من ذلك, والذي ل �سك فيه ب�لذي 
ن�س�هللده من هذه الدول التي هي اأقل ب�لن�سبة اإليه� وجدن� بينه� بوًن�, وهو لم� بينه� من التف�وت 
في اأ�سل قوته� وعمران مم�لكه�, ف�لآث�ر كله� ج�رية على ن�سبة الأ�سل في القوة كم� قدمن�ه … 
فخذ من الأحللوال المنقولة مراتب الدول في قوته� اأو �سعفه� و�سخ�مته� اأو �سغره�«))2(وَعدَّ 
ابللن ر�سللوان الم�لقي)28(الم�آثر المعم�رية من مف�خر الدول وعملل�رة واإ�سالح المملكة و�سبل 

الخيرات, واأخذ يعدد م� �سيده ملوك الم�سلمين من �سروح ومن�س�آت معم�رية.)29(

غيللر اأن الفقهلل�ء نظروا اإلى هذه ال�سروح نظللرة مغ�يرة, فعندم� اأ�سللرف الخليفة الن��سر في 
الأندل�ص على البن�ء اتخذ قراميد مغ�س�ة ذهًب� وف�سة في قبته بق�سر الزهراء اأنفق عليه� م�ًل كثيًرا, 
وجعللل �سقفه� اأ�سفللر ف�قع اإلى اأبي�ص ن��سللع ي�ستلب الأنظ�ر, وجل�ص في قبتلله اإثر تم�مه� يوًم� 
لأهللل مملكته, فق�ل لقرابته وَمن ح�سللر من الوزراء واأهل الخدمة مفتخًرا عليهم بم� �سنعه من 
ذلك, وم� يت�سل به من البدائع الفت�نة: »هل راأيتم اأو �سمعتم ملًك� ك�ن قبلي فعل مثل هذا اأو قدر 
عليه؟« فق�لوا: »ل واهلل ي� اأمير الموؤمنين, اإنك لأوحد في �س�أنك كله, وم� �سبقك اإلى مبتدع�تك 
هللذه ملللك راأين�ه, ول انتهللى اإلين� خبره«. ف�أبهجلله قولهم و�سره. وبينم� هللو كذلك؛ اإذ دخل 
الق��سللي منللذر بن �سعيد, وهو ن�ك�ص الراأ�ص, فلم� اأخذ مجل�سه قلل�ل له ك�لذي ق�له لوزرائه من 
ذكللر ال�سقف المذهب واقتداره على اإبداعه. ف�أقبلللت دموع الق��سي تنحدر على لحيته, وق�ل 
نه  له: »واهلل ي� اأمير الموؤمنين م� ظننت ال�سيط�ن - لعنه اهلل - يبلغ منك هذا المبلغ, ول اأن تُلَمكِّ
لك به على الع�لمين, حتى ينزلك  من قي�دك هذا التمكين, مع م� اآت�ك اهلل من ف�سله ونعمته, وف�سَّ
من�زل الك�فرين«. ف�نفعل الن��سر, وق�ل: »انظر م� تقول, وكيف اأنزلتني منزلتهم«. ق�ل: »نعم, 
ْحَمللِن ِلُبُيوِتِهْم �ُسُقفً�  للًة َواِحَدًة َلَجَعْلَن� ِلَمن َيْكُفُر ِب�لَرّ األي�للص اهلل يقللول »َوَلْوَل اأَن َيُكوَن الَنّ��ُص اأَُمّ

ابن خدلون، املقدمة، ص224، 242، 243.  (27(

ـهو أبو القاسم عبداهلل بن يوسف بن رضوان انلجاري اخلزريج، ودل اعم 718 ـه/ 1318م يف مالقة باألندلس، توىل القضاء يف مالقة ثم رحل عن   (28(
َ اعم 783 ـه/ 1381م. هل العديد من املؤلفات معظمها كتبها ىلع ـهيئة رسائل بلين مرين. األندلس، يلعمل يف خدمة بين مرين يف املغرب، تُُوفىِّ

انظر مقدمة ادلكتور عيل سايم النشار ىلع حتقيقه لكتاب "الشهب الالمعة يف السياسة انلافعة البن رضوان". دار اثلقافة ادلار ابليضاء 1984،   
ص3 :31.

املصدر السابق، ص 217.  (29(
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ٍة َوَمَع�ِرَج َعَلْيَه� َيْظَهُروَن« الزخللرف اآية 33. فوجم الخليفة وبكي خ�سوًع� هلل تع�لى,  للن َف�سَّ ِمّ
و�سكر الق��سي, واأمر بنق�ص ال�سقف الذهبى.)30(  

ك�ن ابللن خلدون ح�سيًف� حين ربط بين العمللران والدولة واأطواره� وحركية العمران. فعند 
ابللن خلدون, يمر التمدن ب�أربعة اأطوار رئي�سية. طور تكون فيه النواة الح�سرية الأولى �سغيرة, 
وم�س�كنهلل� و�سك�نه� قليلون, يليه طور تزداد فيه الم�س�كن وتتنللوع كم� يزداد ال�سك�ن, وطور 
ث�لللث تتوقف فيه المب�ني عللن التعدد ويقف ال�سك�ن عند حدود معينللة ويقل النمو. ثم مرحلة 
نه�ئية, وهي العودة مرة اأخرى اإلى الح�لة الأولى ح�لة الب�س�طة واندث�ر الح�س�رة اأحي�ًن� )فين�سئ 

اهلل تع�لى غيره� قرًن� اآخرين(.)31(

يذكللر ابن خلدون المرحلة الأولى فيقول: »اعلم اأن الأم�سلل�ر اإذا اختطت اأوًل تكون قليلة 
ال�سللك�ن وقليلللة اآلت البن�ء من الحجللر والجير وغيرهم� مملل� يع�لي على الحيطلل�ن ك�لزليج 

والرخ�م والربج والزج�ج والف�سيف�س�ء وال�سدف فيكون بن�وؤه� يومئذ بدويًّ� واآلته� ف��سدة«.

 ثللم ت�أتي بعد ذلك المرحلة الث�نية: »ف�إذا عظم عمران المدينة, وكثر �سك�نه� كثرت الآلت 
بكثرة الأعم�ل حينئذ, وكثر ال�سن�ع اإلى اأن تبلغ غ�يته� من ذلك«. وهذه مرحلة ازدي�د ال�سك�ن 

وكثرة الخطط ب�لمدينة, وبداية ظهور مواد الت�أنق ك�لرخ�م والف�سيف�س�ء.

اأم� المرحلة الث�لثة: »ف�إذا تراجع عمرانه� وخف �سك�نه� قلت ال�سن�ئع, ولأجل ذلك ُفِقَدت 
الإجلل�دة فللي البن�ء.. ثم تقللل الأعم�ل لعدم ال�س�كللن فيقل جلب الآلت مللن الحجر والرخ�م 
وغيرهملل� ... وي�سير بن�وؤهللم وت�سييدهم من الآلت التي في مب�نيهللم فينقلونه� من م�سنع اإلى 
م�سنللع لأجل خالء اأكثللر الم�س�نع والق�سور والمن�زل بقلة العمللران«. وهذه المرحلة كم� هو 
وا�سح مرحلة تراجع الن�س�ط العمراني ب�ستى �سوره؛ ب�سبب قلة ال�سك�ن, والتي يقل على اأثره� 

جلب مواد البن�ء, وي�ستع��ص عنه� ب��ستخدام مواد بن�ء من المب�ني الق�ئمة.

اأم� المرحلة النه�ئية: »ثم ل تزال تنقل من ق�سر اإلى ق�سر ومن دار اإلى دار اإلى اأن تفقد الكثير 
منه� جملة فيعودون اإلى البداوة في البن�ء«. وهن� العودة اإلى الأ�سل مرة اأخرى, فهي اإذن دورة 
م�س�بهللة للللدورة الحي�تية لالإن�س�ن؛ حيث يبللداأ طفاًل ثم �س�بًّ� ثم اإلللى اأرذل العمر, وهذا قريب 

ب�سكل كبير اإلى الواقع؛ لأن التمدن ظ�هرة ب�سرية ت�سب وت�سيب مع الإن�س�ن وظروفه.)32(

وي�سيللف ابللن خلدون اأن هذه الأطوار مرتبطة بعمر الدولللة نف�سه�, فطور الدولة الأول هو 
الت�أ�سي�للص وهو طور البداوة والبعد عن الترف وفيه ال�سدة وال�سج�عة. ثم الطور الث�ني, واأ�سم�ه 

أكرم ضياء العمري، قيم املجتمع اإلساليم من منظور تارييخ، ج1، سلسلة كتاب األمة )39) قطر، 1994، ص )13.  (30(

ابن خدلون، املقدمة، ج3، بتحقيق عيل عبد الواحد وايف. طبع جلنة ابليان العريب 1958، ص 858.  (31(

ويلد املنيس، املرجع السابق، ص 48.  (32(
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طللور »النفراد ب�لملك« وهو طللور النتق�ل من حي�ة البداوة الخ�سنللة اأو العمران البدوي اإلى 
الحيلل�ة المترفللة اأو العمللران الح�سري. اأم� الطور الث�لللث فهو طور ن�سي�ن البللداوة والخ�سونة 
ن الُجبن وفقدان الرجولة وال�سج�عة وهو طور »الفراغ والدعة«.  والنغم��ص في الترف وتمكُّ
ثللم المرحلللة النه�ئية وهللي مرحلة تنتهي - في الغ�لللب - الدولة فيه� اإلللى النقرا�ص؛ »حيث 

تذهب الدولة بم� حملت« كم� يقول ابن خلدون وهذا يعني زوال الح�س�رة نف�سه�.)33(

 وقبل ابن خلدون اأ�س�ر الم�وردي لهذا بقوله: »اإن الدولة تبداأ بخ�سونة الطب�ع و�سدة البط�ص 
لت�سرع النفو�ص اإلى بذل الط�عة, ثم تتو�سط ب�للين وال�ستق�مة ل�ستقرار الملك وح�سول الدعة, 

ثم تختم ب�نت�س�ر الجور, و�سدة ال�سعف لنتق��ص الأمر وقلة الحزم«.))3(   

واإذا ك�ن التللرف الم�س�حللب للعم�رة وزخرفته� في كثير من الأحيلل�ن مظهًرا ح�س�ريًّ� يدل 
على الرتق�ء, ف�إنه من ج�نب اآخر ع�مل ه�م من عوامل �سقوط الدول  �سي��سيًّ�. يقول ابن خلدون 
فللي ذلك »النعيم والك�سب وخ�سب العي�ص وال�سكون في ظل الدولة يوؤدي اإلى الدعة والراحة 
والأخللذ بمذاهب الملللك في المب�ني والمالب�للص وال�ستكث�ر من ذلك والت�أنللق فيه بمقدار م� 
ح�سللل من الري��للص والترف وم� يدعو اإليه مللن توابع ذلك, فتذهب خ�سونللة البداوة وت�سعف 
الع�سبية والب�س�لة, ويتنعمون فيم� اأت�هم اهلل من الب�سطة. وتن�س�أ بنوهم واأعق�بهم في مثل ذلك من 
الترف عن خدمة اأنف�سهم وولية ح�جتهم, وي�ستنكفون عن �س�ئر الأمور ال�سرورية في الع�سبية 
حتللى ي�سير ذلك خلًق� لهم و�سجية, فتنتق�ص ع�سبيتهللم وب�س�لتهم في الأجي�ل بعدهم بتع�قبهم 

اإلى اأن تنقر�ص الع�سبية في�أذنون ب�لنقرا�ص«.)35(

ويذكللر ابن  خلللدون: »اإذا تم�دى الن��ص فللي الترف ظهرت بينهم �سن�علل�ت ل ي�ستدعيه� 
اإل مللن فرغ من ال�سروريلل�ت ك�لغن�ء مثاًل, وهي اآخللر �سفة في الح�س�رة »يق�سللد التفنن فيه� 
وجعلهلل� وظيفللة.36)36( ومن خطورة الترف اأن يعجز الإن�س�ن عللن الدف�ع عن نف�سه؛ لأنه قد 
عود نف�سه؛ على النعيم, فهو قد ا�ست�أجر من يقوم ب�أعم�له, ويوؤدي مهم�ته اإلى اأنه و�سل به الأمر 
اإلللى ال�ستع�نة بمن يدافع عنه ب��ستخدام اأمواله. ومعلللوم اأن المرتزقة والم�ست�أجرين للدف�ع عن 
البالد اأكثر خطًرا عليه�,))3(يقول ميك�فيللي في ال�سبب: »لأنه� قوات غير مجدية؛ لأنه� مجزاأة 
وطموحللة ل تعرف النظ�م, ول تحفظ العهود والمواثيللق, وتتظ�هر ب�ل�سج�عة اأم�م الأ�سدق�ء, 

زينب احلرضي، فلسفة اتلاريخ عند ابن خدلون، دار اثلقافة، بريوت، القاـهرة، 1979، ص 207: 211.  (33(

املاوردي، تسهيل انلظر وتعجيل الظفر، ص 155.  (34(

ابن خدلون، املقدمة، ج2، بتحقيق عيل عبد الواحد وايف، ص 424.  (35(

املصدر السابق، ج3، 9)9.  (3((

ويلد املنيس، املرجع السابق، ص 50.  (37(
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وتت�سللف ب�لجبن اأم�م الأعداء, فهي اإذن اإيذان بدم�ر الدولة اإم� عن طريقه� اأو عن طريق ت�سهيل 
مهمة الط�معين من خ�رج البالد«)38(, وم� ذكره ميك�فيللي يحمل درجة ع�لية من ال�سدق.

حللدد العلم�ء عدًدا من ال�سروط في المدينة, جمعهلل� ق��سي الق�س�ة جم�ل الدين محمد بن 
الح�سن بن اأحمد الحيمي)39(في بيتين من ال�سعر:

ف��سمع حقيقة م�يحويه تف�سيال الم�سر في �سحة التجميع م�سترط 

�سوق ونهر وحم�م كم� قيال واٍل وق��ٍص طبيب ج�مع وكذا 

المت�أمللل في هذين البيتين مللن ال�سعر �سيالحظ اأن مع�لجة مفهللوم المدينة ك�ن �س�ماًل, على 
عك�للص التع�ريللف الحديثة للمدينة التللي ركزت على قيمتهلل� الوظيفية على اأ�س��للص اأن المدينة 
هي مجموعللة �سكنية تتوفر فيه� موؤ�س�س�ت تقوم بوظ�ئف متعللددة منه� الروحية بوجود مك�ن 
للعب�دة الجم�عية والم�ديللة بوا�سطة الأ�سواق التي يجد فيه� �سك�ن المدينة والمن�طق المج�ورة 

احتي�جهم.)0)(

يتبيللن من هذا اأن الم�سلميللن اأدركوا اأهمية الظ�هرة الح�سرية في ن�سر الدين الإ�سالمي اقتداًء 
ب�لر�سللول  الللذي بداأ بن�سر دعوته في مدينة مكة المكرمة ثللم ه�جر اإلى يثرب التي اأ�سبحت 
تعللرف ب�لمدينة, ف�لمدينة كنمللط ح�سري ي�سرت عمليللة انت�س�ر الإ�سالم الأثللر الوا�سح على 
الم�سهد الح�سري القديم من ن�حيللة وعلى المدن المحدثة التي اختطه� الم�سلمون ك�لقيروان 
والب�سللرة والكوفللة والف�سط�ط وغيرهم من ن�حيللة اأخرى. ففي ال�سنللف الأول اأقر الفقه�ء في 
اأغلللب الأحي�ن م� ُوجد بهللذه المدن القديمة على اأ�س��ص اأن المحللدث يمنع والقديم ل يمنع. 
اأملل� في ال�سنف الث�ني وهي المللدن المحدثة فنجد في كتب الفقه�ء جملللة من المب�دئ الع�مة 
التللي دعوا اإلى تطبيقه� واحترامه�, نذكر منه�: اإعطلل�ء الطريق حقه؛ من حيث ال�سعة والوظيفة 

والآداب... اإلخ مم� هو محل بحثن� هذا.

وب�لرغللم مللن اأن م�س�ئل المدينة لم تللرد مجمعة �سوى لدى علم�ء ال�سي��سللة ال�سرعية, ف�إنه� 
لللدى الفقه�ء ج�ءت في اأبواب متفرقة, لكنه� عنللد كليهم� تنح�سر في مظهرين اأ�س��سيين: فمن 
� من ن�حية  ن�حيللة المدينة هي عملل�رة, وهو ال�سكل الخ�رجللي للظ�هرة الح�سرية, وهللي اأي�سً
اأخرى مجتمع, ف�لمدينة عم�رة ومجتمع, مظهران متك�مالن ومترابط�ن ومتداخالن, ن�ستطيع 

مياكفيليل، األمري، ترمجة خريي محاد، دار اآلفاق، بريوت، 1981، ص 78.  (38(

ـهو العالمة الفقيه حممد بن احلسن بن أمحد احلييم من العلماء األجالء هل مواقف يف اإلصالح تُوىِّيف سنة 1115، انظر: عبد اهلل حممد احلبيش،   (39(
مصادر الفكر اإلساليم، ص 293.

عبد الرمحن اتللييل، وصف املدن املغربية يف كتاب صورة األرض "الكراسات اتلونسية" عدد 137 – 138، )198، ص10. فريد بن سليمان، الفقهاء   (40(
واملدينة، املجلة اتلارخيية العربية لدلراسات العثمانية، العدد 9، 10، 1994، ص87.
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اأن نف�سللر مع�لجة فقللة العمران لحركة العمران في المجتمللع؛ اإذ ارتبطت كثير من المع�لج�ت 
بق�س�ي� تخ�ص قيم المجتمع وثوابته.

اإن هنلل�ك جللدًل بيللن الفقهلل�ء مثاًل حللول تعريللف الم�سللر الج�مع الللذي تق�م فيلله �سالة 
الجمعة,)1)(قللراءة هذا الجدل مفيدة من عدة اأوجه: الأول مللن حيث اإنه� يمكن اأن توؤدي اإلى 
فهللم اأف�سل للفقه الإ�سالمي, وطرائق اإدراكلله للواقع ومتغيراته, والث�ني: من حيث اإنه� تك�سف 

عن تطوير الفقه لتحديدات واإدراك�ت المدن ومحيطه�.

لللم يظهر لدى فقه�ء الأحن�ف م�سطلللح »الم�سر الج�مع« الدال علللى المدينة قبل الن�سف 
الث�نللي من القللرن الث�من الميالدي, ولم يت�أخر عللن الن�سف الأول من القللرن الت��سع الميالدي 
وفًقلل� لدرا�سة تحليلية ق�م به� ب�بللر يوهن�سن)2)(ومنذ القرن الح�دي ع�سللر الميالدي �س�ر تعبير 
)الم�سللر الج�مع( جزًءا من ع�لم م�سطلحللي للفقه الحنفي, وتطور هذا ليعطي الم�سطلح عدًدا 

من المق�رب�ت المفيدة في درا�ستن� هذه؛ منه�:

الروؤية االجتماعية االقت�سادية
اتخللذ ال�سرخ�سي الفقيه الحنفللي ال�س�مي من فكرة »تق�سيم العمللل« اأ�س��ًس� لتحديد الم�سر 
الج�مللع؛ اإذ ين�سب اإلى فقه�ء اأحن�ف غير م�سمين )= بع�ص م�س�يخن�( القول اإن حد الم�سر »اأن 
يتمكللن كل �س�نللع اأن يعي�ص ب�سنعته فيه ول يحتلل�ج اإلى التحول اإلى �سنعللة اأخرى«,)3)(وتبعه 
فللي ذلك الك��س�ني.)))( لكن الفقيه الحنفللي الزيلعي الم�سري يعطي التعريف ُبعًدا اإ�س�فيًّ� حين 
يقللول: »... وهو كل مو�سع يكون فيه كل محترف, ويوجد فيه جميع م�يحت�ج الن��ص اإليه في 

مع�ي�سهم وفيه فقيه ُمفٍت, وق��ٍص يقيم الحدود«.)5)(

هذا التعريف ذو ُبعد غير مكتمل؛ اإذ اإنه يجعل من المدينة مركًزا لتب�دل ال�سلع؛ حيث ي�سود 
تق�سيم العمل, ونظ�م تب�دل ال�سلع, ويتطور اإلى درجة ت�سمح لرج�ل الحرف المخت�سين بك�سب 

م� يعت��سون به ومنه.

وهو الم�ستقر الح�سري الذي تتوافر فيه كل اأنواع ال�سلع لل�سك�ن والمقيمين, والوا�سح من 
ذلللك اأن الم�ستقللر الذي يتيح مثل هذه الوفرة لبد اأن يكون مدينللة كبرى, لذا يمكن ا�ستخدام 
التعريللف للتفرقة بيللن الم�ستقرات الريفية ال�سغيللرة والمدن الكبرى. وارتبلل�ط الم�سر الج�مع 

)41)   انظر حول ذلك "باب اجلمعة يف املدن القرن" يف صحيح ابلخاري.

)42)  بابر يوـهنسن، املرص اجلامع ومساجده اجلامعة، جملة االجتهاد، العدد السابع، السنة اثلانية، 1990، ص9): 102.

الرسخيس، حممد بن أيب سهل، املبسوط، القاـهرة، 1324ـه/ 1907م، ج2، ص23.  (43(

الاكساين، أبو بكر بن مسعود، كتاب بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، القاـهرة، 1324ـه/ 1907م، ج1، ص0)2.  (44(

الزيليع، عثمان بن عيل، تبيني احلقائق رشح كزن ادلقائق، القاـهرة 1313ـه، ج1، ص217. بابر يوـهنسن، املرص اجلامع ومساجده اجلامعة، ص )7.  (45(



فرباير 2013 21

ب�لأنملل�ط الإنت�جية التي يم�ر�سه� �س�كنوه ك�نت محل نق��للص وجدل بين الفقه�ء, مم� مهد لم� 
ذهب اإليه ابن خلدون من ُبعد من عالقة بين حجم المدينة, والحرف الموجودة فيه�.)6)(

التعريللف متعدد الأبع�د للم�سر: يقول الك��س�ني: »ُرِوَي عللن اأبي حنيفة اأنه بلدة كبيرة فيه� 
�سكك واأ�سواق وله� ر�س�تيق, وفيه� واٍل يقدر على اإن�س�ف المظلوم من الظ�لم بح�سمه وعلمه 

اأو علم غيره والن��ص يرجعون اإليه في الحوادث«.)))(

اإن هذا التحديد للم�سر متعدد الأبع�د, وي�ستمل على عدة عن��سر اأ�س��سية هي:

حجم �سك�ني وا�سع؛ بحيث تن�س�أ �سبكة من ال�سوارع )ال�سكك(.

اأ�سواق تخدم كمراكز لتب�دل ال�سلع.

ممثل لل�سلطة المركزية, ونظ�م ق�نوني ي�سرف فيه ممثل الدولة ح�سن ال�سيرة؛ بحيث تتحقق 
العدالة والم�س�واة اأم�م الق�نون.

تكون المدينة مركًزا �سي��سيًّ� ودينيًّ� وق�س�ئيًّ� لمحيطه� الريفي.

المدينة كمركز للحي�ة العلمية.

هذا التعريف متعدد الأبع�د ل�سك اأنن� نرى �سداه لدى علم�ء ال�سي��سية ال�سرعية ك�بن الربيع 
والملل�رودي, علللى نحو م�ذكرن� �س�بًق�, لكللن م�سكلته طبًق� لم� يراه ب�بللر يوهن�سن, هو اأنه لم 

يتحول اإلى ا�سطالح فقهي محدد.

لذا نرى اأب� يو�سف وهو فقيه حنفي, يورد تعريًف� اأكثر ب�س�طة, لكن تكون له ال�سي�دة؛ حيث 
يقللول: »كل م�سر فيه منبللر وق��ٍص ينفذ الأحك�م ويقيم الحدود فهللو م�سر ج�مع, تجب على 

اأهله الجمعة«.)8)(

نللرى هللذا التعريف في الحوا�سللي وال�سروح الحنفيللة منت�سًرا ب�سدة؛ حيث اإنلله يوؤكد على 
الوحدة الدينيللة اأو ال�سع�ئرية والق�س�ئية للجم�عة في مج�ل ظهور الم�سر, اأخذه الفقيه الحنفي 
العراقي اأبو الح�سن الكرخي في القرن الع��سر لكنه تج�هل الن�ص على المنبر فق�ل: »اإن الم�سر 

َذت فيه الأحك�م«. الج�مع م� اأُقيمت فيه الحدود, وُنفِّ

بابر يوـهنسن، املرجع السابق، ص77.  (4((

الاكساين، بدائع الصنائع، ج1، ص0)2.  (47(

بابر يوـهنسن، املرجع السابق، ص80.  (48(
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ويو�سللح الفقه�ء الفرق بين الحدود والأحللك�م ب�أن الأحك�م يمكن اأن ينفذه� ق��ٍص ع�دي, 
اأملل� الحدود ف�إن اإق�مته� تفتر�ص وجود �سلطلل�ن �سي��سي؛ اإذ اإن الحدود للولة.)9)(وح�سب هذا 
التعريف اإذن ف�إنه لبد اأن يتوافر فيه تمثيل �سي��سي واإداري لل�سلطة ال�سي��سية, ي�سرف على ح�سن 
 � تطبيللق الأحللك�م والحدود. ومن المالحللظ اأن الم�سجد الج�مع يغيب في هللذا التعريف اأي�سً

ك�سرط من �سروط تحويل الم�ستقر اإلى م�سر.

لكللن هن�ك تعريف من�سوب لمحمد بن �سج�ج الثلجللي المتوفَّى )25هل/ 0)8م ب�لعراق, 
من مع�لمه ا�ستراط حجم معين لل�سك�ن وا�سترط الج�مع يقول فيه:

»اأح�سللن ملل� قيل فيلله )اأي في حدِّ الم�سر( اإذ ك�نللوا بح�ل لو اجتمعوا فللي اأكبر م�س�جدهم 
لللم ي�سعهم ذلك حتى احت�جللوا اإلى بن�ء م�سجد الجمعة فهذا م�سر تقلل�م فيه الجمعة«.)50( هذا 
التعريف يجعل من حجم ال�سك�ن مقدمة لجعل الم�سجد الج�مع �سرورة؛ بحيث ي�سبح الج�مع 
فللي النه�ية معلًم� ف�رًق� بيللن الم�سر الج�مللع والم�ستقر الح�سري الع�دي, لكنلله يوؤكد مركزية 
الم�سجللد الج�مع في تخطيط المدن الإ�سالمية, وهللي حقيقة ظلت ث�بتة طوال القرنين الأولين 

للهجرة, ثم �سرع�ن م�توارت هذه المركزية نتيجة للمعطي�ت ال�سي��سية.)51(

االإطار الثاين 
يقللوم الإط�ر الث�نللي على تراكم التجربة العمرانية والمعم�رية لللدى الم�سلمين وم� يواجهه� 
مللن م�س�كل  تعر�ص علللى الفقه�ء, فيطرحون له� حلوًل �سرع�ن ملل� تكونت منه� قواعد ع�مة, 
احترمهلل� اأهل ال�سلطة لحتللرام المجتمع له�, واعتب�ره اإي�ه� ق�نوًنلل� �سرعيًّ�. ويف�سر هذا الإط�ر 
حركيللة العمران في المدينللة الإ�سالمية وكذلللك القواعد التي �ُسيِّدت وفقهلل� العم�ئر. و�سجل 
الفقهلل�ء قواعللد فقلله العم�رة منذ وقللت مبكر فلعبللد اهلل بن عبللد الحكم)52( الفقيلله الم�سري 
)ت)21هللل/829م( »كت�ب البني�ن« الذي ورد ذكره في عدد مللن الم�س�در الفقهيه ولم ُيعثر 
علللى مخطوط منه بعللد, ولكنه موؤ�سر ه�م مبكر على تبلور فقه العم�رة في مدينة الف�سط�ط التي 

ع��ص فيه� ابن عبد الحكم.)53(  

وهللذا الإطلل�ر لم ينل حظه من الدرا�سة ب�سورة ك�فية اإلللى الآن, وهو م� جعل درا�سة المدينة 
الإ�سالميللة  تنق�سللم اإلللى نزعتين؛ اأن�سلل�ر النزعة الأولى: هللم اأ�س��ًس� من المدر�سللة ال�ست�سراقية 

بابر يوـهنسن، املرجع السابق، ص80.  (49(

الاكساين، بدائع الصنائع، ج1، ص 0)2. بابر يوـهنسن، املرجع السابق، ص 81.  (50(

خادل عزب، تراث املدن اإلسالمية، كتاب اهلالل، أكتوبر 2009.  (51(

أبو حممد عبد اهلل بن عبد احلكم املرصي؛ فقيه ماليك ودل باإلسكندرية، أخذ العلم ىلع اإلمام مالك وابن وـهب وابن القاسم وأشهب، توىل   (52(
الريادة يف املذـهب بمرص بعد أشهب، ألف أول كتاب مستقل يف ابلنيان سماه القضايا د.عبيد السبييع، الفكر املعماري والعمراين وقراءات للحزي 

وللمدينة العربية اإلسالمية، ص)19.

فريد سليمان، الفقهاء واملدينة، املجلة اتلارخيية العربية لدلراسات العثمانية، تونس، العدد 9، 10، 1994، ص 89، 90.  (53(



فرباير 2013 23

القديمة الذين لم يروا فى المدينة - التي اختلفوا في ت�سميتهم له� بين اإ�سالمية وعربية و�سرقية - 
اإل �سككهلل� ال�سيقة, وتعدد اأزقته� وح�راتهلل� الملتوية ك�لتواء المت�هة, وم�س�كنه� المنغلقة على 

نف�سه�.))5(

ولللم يروا في الم�سهد الح�سري لهذه المدن اإل م�سهًدا م�سطرًب� فو�سويًّ� غير منظم تتداخل 
فيلله كتل �سكنيه قليلة التهوية؛ ب�سبب نوافذ دورهلل� المطلة على الداخل. ف�أ�سح�ب هذه النزعة 
لللم يروا في المدينللة الإ�سالمية غير ال�سلبيلل�ت, ولم يح�ولوا فهم المجتمللع وقوانينه وتفكيك 
العوامل المتداخلة التي اأعطت للمدينة مظهره� الع�م, �سواء ك�نت �سي��سية اأو بيئية اأو جغرافية اأو 

اجتم�عية اأو دينية… اإلخ, وبدونه� مجتمعة ل يمكن فهم المدينة وعم�رته�. 

ولللذا ن�س�أت النزعة الث�نية الأكثر مو�سوعيللة, والتي ترى اأن المدينة الإ�سالمية لي�ست مجرد 
تجمللع فو�سوي لالأحيلل�ء والم�س�كن, بل اإنه� تنظيللم للمج�ل الح�سري, ي�أخللذ بعين العتب�ر 
الرغبلل�ت والح�جي�ت الحقيقية لل�سك�ن, في ان�سج�م ت�م مع تركيبة اجتم�عية متم��سكة.)55( ثم 
اإن ملل� بللدا للبع�ص اأنه غير مرتب فلعله على عك�ص ذلك هللو نمط من التنظيم الذي يختلف عن 

التنظيم الهند�سي, والذي له جم�ليته الخ��سة به.)56(

ط من ِقَبل ال�سلطة؟ الإج�بة عن  وال�سوؤال المطروح الآن, هل المدن الإ�سالمية لم تكن تُلَخطَّ
هذا الت�س�وؤل تحت�ج اإلى بي�ن طبيعة المدينة واأ�سلوب التع�مل معه�. ف�لمدن القديمة التي دخله� 
الم�سلمون ف�تحين تركوه� على ح�له� واأحدثوا فيه� م� يحت�جه الإ�سالم من بن�ي�ت ك�لم�س�جد, 

وتع�ملهم مع بن�ي�ته� القديمة ج�ء وفًق� لأحك�م ال�سرع, التى ق�سمت البن�ي�ت اإلى:

البنلل�ء الواجب: مثل بن�ء دور العبلل�دة ك�لم�س�جد؛ لُتق�م فيه� ال�سلللوات, وبن�ء الح�سون  •
والأ�سوار والأربطة؛ للدف�ع عن دي�ر الم�سلمين.

البنلل�ء المندوب: كبن�ء المن�ئر, والتي تندب لالآذان فيه�؛ لكي ي�سرع الن��ص لأداء ال�سالة,  •
وبنلل�ء الأ�سواق؛ حيث يحت�ج الن��ص لل�سلع, ولكللي ل يتكلفوا عن�ء البحث عنه�, فندب 
ال�سرع لذلك بن�ء الأ�سواق؛ لكي ي�ستقر به� اأ�سح�ب ال�سلع, وي�سهل للن��ص �سراوؤه� منهم.

البنلل�ء المب�ح: مثل بن�ء الم�س�كن التي ُتبنى بهدف ال�ستغالل, فمن المعروف اأن ال�سريعة  •
جلل�ءت لحفظ المق��سد الخم�سة, الدين, والنف�ص, والم�ل, والعر�ص والن�سل. وقد جعل 

Xeviar de Planhol, Les fondements géographiques de l'histoire de l'Islam, Paris, Flammarion, 1968, p49  (54(
Torres Balbás, "Les Villes musulmames d'Espagne et leur urbanisation", AIEO, 6 (1942-47), p25  

D. Chevalier, "La Ville Arabe, notre vision historique", L'Espace social de la ville arabe, Paris,1969, p12  (55(

فريد سليمان، املرجع السابق، ص 84.  (5((
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اهلل اأ�سب�ًبلل� م�ديللة يقوم بهلل� الب�سر, كي يحققوا تلللك المق��سد. ومن هللذه الأ�سب�ب بن�ء 
الم�س�كن والللدور؛ ليحفظ الن��ص فيه� اأنف�سهم واأموالهللم واأعرا�سهم, وتقوم فيه� الأ�سر 

فيبقى الن�سل الإن�س�ني ملتزًم� بدينه مقوًم� بمجتمعه.))5( 

البنلل�ء المحظور: بن�ء دور المنكر ك�لخم�رات ودور البغلل�ء والقم�ر, والبن�ء على المق�بر  •
والبن�ء في اأر�ص الغير, وهذا النوع من الأبنية هو الذي اأزاله الم�سلمون في المدن القديمة.

� تحدده ال�سلطة, يقف عند حدود  اأملل� المدن الجديدة مثل الف�سط�ط نرى فيه� مخطًط� ع�مًّ
الخطللة اأو الحللي اأو الحلل�رة, ولكن فيلله طرق تكفي احتيلل�ج الم�سلمين طبًقلل� لظروف ع�سر 
التخطيط ولو�س�ئل الموا�سالت التي ك�نت م�ستخدمة اآنذاك, فه� هو اأبو يعلي الفراء يحدثن� عن 
تخطيط الب�سرة فيذكر: »وقد م�سرت ال�سح�بة الب�سرة على عهد عمر, وجعلوه� خطًط� لقب�ئل 
اأهلهلل�, فجعلللوا عر�ص �س�رعه� الأعظم وهو مر بده� �ستيللن ذراًع�, وجعلوا عر�ص م� �سواه من 
ال�سللوارع ع�سرين ذراًع�, وجعلوا عر�ص كل زق�ق �سبعللة اأذرع, وجعلوا و�سط كل خطة رحبة 
ف�سيحللة لمربللط خيلهم وقبور موت�هم, وتال�سقللوا في المن�زل, ولم يفعلللوا ذلك اإل عن راأي 

اتفقوا عليه اأو ن�ص ل يجوز خالفه«)58(. 

ا ع�سويًّ�  لكللن تبقى هن�ك عالمة ا�ستفه�م حول كيفية نمللو المدن اأو الأحي�ء اأو الخطط, نموًّ
منظًملل� دون تدخللل من ال�سلطلل�ت, وفي اإطلل�ر ق�نون ح�كم ملللزم لكل اأفللراد المجتمع, وله 
�سطوتلله عليهللم يعرفونه ويطبقونه بوازع مللن اأنف�سهم؛ لأنه �سرع م�ستقى مللن الأحك�م الكلية 
للفقلله الإ�سالمللي. اإن احتللرام الدين وم� يت�سمنه من قيللم وت�سبع المجتمع به هللو الدافع اإلى م� 
�سبللق ذكره, واإلى ظهور فقه العم�رة الإ�سالمية. هذا الفقه الذي �س�غ البيئة الح�سرية الإ�سالمية 
وفللق �سي�غة ك�نت غير م�سبوقة, فمنه� ن�ستطيع اأن نقراأ ال�سللوارع وواجه�ت المب�ني, ونحلل 

عالق�ت المب�ني المتج�ورة, ون�ستقرئ التركيب الداخلي لكل مبنى.

اعتمد فقه�ء الم�سلمين في تن�ولهم لأحك�م البني�ن على اآية في القراآن الكريم, وعلى حديث 
نبللوي �سريف. اأم� الآية ففي قللول اهلل تع�لى: ژ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ ژ 

]الأعراف:199[)59(.

إبراـهيم بن يوسف الفائز، ابلناء وأحاكمه يف الفقه اإلساليم، رسالة دكتوراه، معهد القضاء العايل جامعة اإلمام حممد بن سعود، 1985، ص 85،   (57(
.158

)58)   أبو يعيل، حممد بن احلسني بن الفراء احلنبيل، األحاكم السلطانية، دار الفكر، القاـهرة، 1974، ص213.

)59)  سورة األعراف، اآلية 199.
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ويف�سرون العرف في هذه الآية ب�لن�سبة لأحك�م البني�ن بم� جرى عليه الن��ص, وارت�سوه, ولم 
يعتر�سللوا عليه, ط�لم� ليتع�ر�ص ذلك مع القراآن الكريم, اأو الحديث النبوي ال�سريف؛)60( لأن 

العرف والع�دة اأ�سل ُيرجع اإليه في التن�زع اإذا لم يكن هن�ك اأ�سل ُيرجع اإليه.)61(

والعللرف في اللغة �سد النكر, وفي ال�سطالح: »العللرف م� ا�ستقرت النفو�ص عليه ب�سه�دة 
العقول وتلقته الطب�ئع ب�لقبول«.)62(وهو عب�رة عم� يتع�رفه الن��ص بينهم.

يعتبللر العرف من اأهم مب�دئ الت�سريع التي يلج�أ اإليه� المجتهدون في اإجراء الفقه على الواقع 
فللي كثير من المج�لت ك�لأحللوال ال�سخ�سية, واأبواب المع�مللالت وغيره�, وبتتبع مب�حثهم 
فللي العمران وجدن�هم معتمدين على هللذه الق�عدة اأ�سد العتم�د ول�سيملل� في �سد النزاع بين 
المتخ��سمين على الحقوق الرتف�قية؛ حيث ورد في بع�ص الكتب الفقهية: »واإذا تن�زع� جداًرا 
بين دارين حكم به لمن ي�سهد له العرف ب�أن له فيه من الت�سرف م� يفعله المالك في اأمالكهم من 

الرب�ط ومع�قد القمط)63(ووجوه الآجر واللبن وم� اأ�سبه ذلك.))6(

اإن العللرف يحتمل ثالثة مع�ٍن ب�لن�سبة للبيئللة العمرانية؛ المعنى الأول: هو م� يق�سده الفقه�ء 
فللي ا�ستنبلل�ط الأحك�م في م� لي�ص فيه ن�ص من الم�س�ئل الع�مة التي قللد توؤثر في البيئة العمرانية, 
كع�دة اأهل بلدة م�؛ فهذا اأ�سل اأخذ به بع�ص الفقه�ء في الموا�سع التي لن�ص فيه�, وهو ن�بع من 
حديث عبد اهلل بن م�سعود: »م� راآه الم�سلمون ح�سًن� فهو عند اهلل ح�سن«)65(وقد بنيت الق�عدة 
الفقهيللة »الع�دة محكمة« على هذا الأ�سللل, ومعن�ه� اأن الع�دة تعتبر, وتحكم, اإذا ك�نت غ�لبة 

اأو مطردة.)66(

والمعنى الث�ني للعرف, وهو اأكثر ت�أثيًرا من المعنى ال�س�بق على المدينة الإ�سالمية, فهو اإقرار 
ال�سريعللة لم� هو متع�رف عليه بين الجيللران لتحديد الأمالك, والحقوق. فو�سع اليد مثاًل دليل 

حسن ابلاشا، املنهج اإلساليم يف العمارة اإلسالمية )مقدمة يف فقه العمارة)، سلسلة حمارضات ألقيت يف مركز ادلراسات اتلخطيطية والعمرانية،   ((0(
القاـهرة، 1988، ص 2.

وقد اتفق فقهاء القانون ىلع تعريف العرف بأنه جمموعة القواعد اليت درج انلاس ىلع اتباعها جياًل بعد جيل واحرتموـها خشية العقاب، وتأيت   
قوة العرف من أمرين: األول: ـهو العنرص املادي، وـهو توارث العادات واتلقايلد، االبن عن األب عن اجلد، واألمر اثلاين: العنرص املعنوي، وـهو 

اتلخوف من مغبة العقاب يف حالة خمالفة أحاكم العرف.
صويف أبو طالب، مبادئ تاريخ القانون. القاـهرة، 1972، ص 128، 129.  

ابن الرايم، اإلعالن بأحاكم ابلنيان، حتقيق فريد بن سليمان، مركز النرش اجلاميع، تونس 1999، ص34.  ((1(

حممد عرفة ادلسويق، حاشية ادلسويق، ج3، حتقيق حممد عليش، دار الفكر، بريوت، ص )37.  ((2(

اخلشب اليت جتعل يف أراكن احليطان لتشدـها، ابن جزى الغرنايط، القوانني الفقهية، ج1، ص223.  ((3(

ابلغدادي، القايض عبد الوـهاب بن عيل بن نرص )ت 2)3ـه) اتللقني، ج2، حتقيق حممد ثالث سعيد الغاين، املكتبة اتلجارية، ط1، 1415ـه، مكة   ((4(
املكرمة، ص 433.

السيويط، جالل ادلين عبد الرمحن، األشباه وانلظائر يف قواعد وفروع الفقه الشافيع، دار الكتب العلمية، بريوت 1403 ـه، ص 89.  ((5(

عبد القادر مجيل أكرب، عمارة األرض يف اإلسالم، دار القبلة للثقافة اإلسالمية جدة، مؤسسة علوم القرآن، بريوت 1992، ص112. وانظر أيًضا:   ((((
سليمان اتلوجيري، حق االرتفاق، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، 1982، ص 78، 79.
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علللى القرب والت�سلل�ل.))6( ومن اأمثلة ذلك عندم� ق�م الظ�هر بيبر�للص بمط�لبة ذوي العق�رات 
بوث�ئللق ت�سهللد لهم ب�لملللك, واإل انتزعه� من اأيديهللم, ق�ل ابن ع�بدين: »فقلل�م عليه )اأي على 
الظ�هللر بيبر�ص( �سيخ الإ�سالم الإم�م النووي )ت6)6 هل( رحملله اهلل تع�لى, واأعلمه ب�أن ذلك 
غ�ية الجهل والعن�د, واأنه ليحل عند اأحد من علم�ء الم�سلمين, بل َمن في يده �سيء فهو ملكه, 
ليحللل لأحللد العترا�ص عليلله, وليكلف اإثب�ته ببينللة, ولزال النووي - رحملله اهلل  تع�لى - 
ي�سنع على ال�سلط�ن, ويعظه اإلى اأن كف عن ذلك, فهذا الخبر الذي اتفق علم�ء المذاهب على 
قبللول نقله, والعتراف بتحقيقه وف�سله, نقل العلم�ء عنه عللدم المط�لبة بم�ستند عماًل ب�لعرف 

ال�س�ئد.)68(

المعنى الث�لث للعرف هو الأنم�ط البن�ئية, وهو اأكثر الأنواع الثالثة ت�أثيًرا في البيئة العمرانية, 
فعندم� يت�سرف الن��ص في البن�ء بطريقة مت�س�بهة نقول ب�أن هن�ك عرًف� بن�ئيًّ�, اأو نمًط� م�. ف�سك�ن 
الق�هرة ي�ستخدمون الأحج�ر بكث�فللة في عم�رة من�س�آتهم, بينم� ي�ستخدم �سك�ن ر�سيد الطوب 
بكث�فللة في عم�رة من�س�آتهم, ونجد بع�ص �سك�ن مدينة ر�سيد يهتمون ب��ستخدام الط�بق الأر�سي 
كمخلل�زن, بل واأحي�ًن� كوك�لت, اإذا ك�ن �س�حب المنزل ت�جًرا. ومن الأعراف التي نراه� في 
منلل�زل ر�سيد على �سبيل المث�ل: اإذا ك�ن للمنزل واجهت�ن على �س�رعين, يو�سع ب�ب المنزل في 
ال�سلل�رع الأكثر خ�سو�سية؛)69( وذلك تجنًب� لك�سللف الم�رة الخ�رجين والداخلين للمنزل قدر 
الإمللك�ن, ونرى هذا في منزلي عرب كرلي, والبقراولي بر�سيللد. و�سنو�سح هذا ب�لتف�سيل في 

ال�سفح�ت الت�لية.

اأملل� الحديث النبوي ال�سريف الذي يعتمد عليلله الفقه�ء في اأحك�م البني�ن فهو »ل �سرر ول 
�سرار« الذي يعتبر اأحد الأح�ديث الخم�سة التي يقوم عليه� الفقة الإ�سالمي.)0)( احتلت ق�عدة 
»ل�سللرر ول�سللرار« ب�ًب� وا�سًع� في فقلله العم�رة الإ�سالمية وعليه� ق�مللت اأحك�م لح�سر له�, 

واأثرت هذه الق�عدة على حركية العمران في مدينتي الق�هرة, ور�سيد.)1)(

وحتدث العز بن عبد السالم عن ذلك باتلفصيل يف قواعد األحاكم، انظر ج2، ص 107، 114، 119، 120. ابن عبد السالم، أبو حممد عز ادلين   ((7(
عبد  العزيز بن عبد السالم السليم: قواعد األحاكم يف مصالح األنام. جزءان، دار الكتب العلمية، بريوت، بدون تاريخ.

حممد أمني الشهري بابن اعبدين: حاشية رد املحتار ىلع ادلر املختار، ج4، ص 181. دار الفكر، 1399 ـه.  ((8(

اخلصوصية تعين اذلاتية واتلفرد، وتعين احرتام حرية الفرد املسلم، وخصوصيته، وخصوصية تفكريه وعمله وسعيه، وسكنه، يف حدود إطار مزتن   ((9(
من اتلاكفل االجتمايع يهدف إىل خلق جمتمع سعيد، يستمد نظامه احلكيم من سنن اهلل الكونية. وقد أفرد هلذا املفهوم يف العمارة اإلسالمية 
دراسة أعدـها لكٌّ من ادلكتور أمحد كمال عبد الفتاح، وحممد سمري سعيد حتت عنوان "اخلصوصية يف املجتمعات العمرانية اإلسالمية قديًما 

وحديثًا "جملة املهندسني العدد 9)3، السنة 41، ديسمرب 1981 من ص 49 : ص59.

"ادلين  وقوهل:  بانليات"،  األعمال  "إنما  وقوهل:  وقوهل "الرضر والرضار"،   ،" بنيىِّ واحلرام  بنيىِّ  "احلالل  أحاديث:  اإلساليم ىلع مخسة  الفقه  يدور   (70(
انلصيحة"، وقوهل: "مانهيتكم عنه فاجتنبوه، وماأمرتكم به فأتوا منه ماستطعتم". حيىي بن آدم القريش، اخلراج، ص 97. تصحيح أمحد حممد 
2. الرضر والرضار،  بمقاصدـها،  األمور   .1 يىل:  كما  الكربى  اخلمس  القواعد  ـهذه  الربنو  ادلكتور  ويوضح  1979م.  بريوت  املعرفة،  دار  شاكر، 

3.  ايلقني اليزول بالشك، 4. املشقة جتلب اتليسري، 5. العادة حمكمة.
حممد صديق بن أمحد الربنو: الوجزي يف إيضاح قواعد الفقه اللكية، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1404 ـه. عبد القادر أكرب، املرجع السابق، ص 479.  

انظر ماكتبه ادلكتور حسن ابلاشا عن ـهذه القاعدة، املرجع السابق، ص 3 ومابعدـها.  (71(
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ال�سللرر وال�سرار كلمت�ن بمعنى واحد وردت� لت�أكيد المنع, وعند اإعرابهم� يت�سح اأن: ال�سرر 
ال�سللم, وال�سللرار الفعل, فقوله عليلله ال�سالم: »ل �سرر« اأي ل يدخل علللى اأحد �سرر واإن لم 

يتعمده, وقوله »ل �سرار«, اأي ل ي�سر اأحٌد ب�أحٍد.

ذكر محمد بن عبد ال�سالم القرطبي: »ال�سرر هو م� لك فيه منفعة وعلى ج�رك فيه م�سرة«, 
هللذا م� �سرحه ابن الرامي في كت�به )الإعالن ب�أحللك�م البني�ن(, »اأن ال�سرار م� ق�سد الإن�س�ن به 

منفعة نف�سه فك�ن فيه �سرر على غيره, واأن ال�سرر م� ق�سد الإ�سرار بغيره«)2)(.

ف�سللر بع�ص الفقهلل�ء ال�سرر ب�أنه م�يقوم به ال�سخ�ص من فعل لجلللب م�سلحة له, ويكون في 
ذلك �سرر على غيره, اأم� ال�سرار فهو م�يقوم به ال�سخ�ص من فعل ظ�هره م�سروع غير اأنه لي�ص 
وراءه م�سلحة بينة, مم� يبيِّن وجود نية ف��سدة وراء ذلك الفعل. وتعتبر م�س�ألة ال�سرر نظرية ق�ئمة 
بذاتهلل� لكون قواعد فقهية كثيرة تندرج تحتهلل�, ذكرت في كتب القواعد الفقهية)3)(. ويمكن 
اإدراك مللدى حريللة الت�سرف في الملكيللة الخ��سة وكذلك قيود ت�سللرف ال�سلط�ت الع�مة في 
المجلل�ل العمرانللي من خالل نظرية ال�سرر, فلي�ص لأحللد اأن يمنع اآخر من ت�سرف في ملكه اإل 
اإذا ك�ن ذلك الت�سرف منبًع� لل�سرر على الغير اأو على الحي�ة الع�مة. وفي بع�ص الح�لت يكون 
العك�ص �سحيًح�؛ حيث ل يجوز الت�سرف منًع� لل�سرر على الغير اأو على الحي�ة الع�مة,)))(وفي 
بع�للص الحلل�لت يكون العك�للص �سحيًح�؛ حيث ل يجللوز ا�ستعم�ل الملكيللة الع�مة لالإ�سرار 
ب�لملكية الخ��سة, وهللي بذلك تقييد للق�عدة التي تن�ص على اأنه »يتحمل ال�سرر الخ��ص لدفع 

ال�سرر الع�م«.)5)(

يمكللن تق�سيللم ال�سرر اإلى نوعين, �سرر جوار و�سرر ع�م, ف�ل�سللرر المتعلق ب�لجوار يتمثل 
فللي �سرر التك�سللف والطالع واإحداث م� يخ�سى الحظر منه, مثللل الح�ئط الم�ئل والأن�سطة 
القت�س�ديللة التي تقوم على ا�ستعم�ل الن�ر والمتفجرات ك�لب�رود, وكذلك الإزع�ج الن�جم عن 

الأ�سوات وتقليل الإ�س�ءة والهواء في بع�ص الأقوال.)6)(

ابن الرايم، اإلعالن بأحاكم ابلنيان، حتقيق فريد بن سليمان، مركز النرش اجلاميع، تونس 1999، ص58.  (72(

أمحد الزرقاء، رشح القواعد الفقهية، دار القلم، دمشق 1989، ص 183: 214، ورد يف جملة األحاكم العديلة عدة قواعد تتعلق بالرضر منها املادة   (73(
7: الرضر ال يكون قديًما، واملادة 20: الرضر يزال، واملادة )2: الرضر اخلاص دلفع الرضر العام، واملادة 31: الرضر يدفع بقدر اإلماكن، واملادة 33: 

االضطرار ال يبطل حق الغري، إضافة إىل املواد 27، 28، 31، 32، )3.

ا، انظر كذلك: ادلر املختار البن اعبدين )5/ 488)، مصطىف  جاء يف املبسوط للرسخيس )23/ 175): لإلمام والية اإلجبار فيما اكن الرضر فيه اعمًّ  (74(
أمحد بن محوش، فقه العمران اإلساليم من خالل األرشيف العثماين اجلزائري، دار ابلحوث لدلراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث، ديب 2000، ص 

.82 ،81

قيل لإلمام سحنون "... فاملسجد جيعل فيه املنار فإذا صعد املؤذن فيه اعين مايف ادلور )..) قال: يمنع من الصعود فيها؛ ألن ـهذا من الرضر، وتعود   (75(
ـهذه املسألة إىل قاعدة املوازنة بني املصالح يف ظل املقاصد الرشعية. دكتور مصطىف محوش، فقه العمران اإلساليم، ص82.

يقسم ابن جزى كذلك الرضر إىل قسمني: متفق عليه وخمتلف فيه، أما املختلف فيه فمثل أن يعيل بنيانًا يمنع جاره الضوء والشمس، فاملشهور   (7((
أنه ال يمنع منه وقيل يمنع. دكتور مصطىف محوش، فقه العمران اإلساليم، ص82.
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ي�سيللف لن� ابن الرامي تق�سيًم� اآخر لل�سرر: قديم ومحدث, ف�لقديم ينق�سم اإلى ق�سمين: منه 
ملل� يكللون قبل الت�أذي. ومنه م� يكون بعده, فم� ك�ن من ال�سرر الذي يكون قبل الت�أذي فال يغير 
عللن ح�للله واإن اأ�سر بجيرانه؛ لأنه �سرر دخل عليه. وم� ك�ن من ال�سرر الذي يكون بعد الت�أذي 
فمنلله م� ي�ستحق المنع ومنه ملل� ل ي�ستحق واإن ط�ل زم�نه كدخلل�ن الحم�م�ت والأفران وغب�ر 
الأنللدر ونتن دبلل�غ الدب�غين, اأم� ال�سرر المحللدث ف�إزالته ح�سب ح�لتلله, وي�ستطرد في كت�به 

�س�رًح� ذلك.)))(

وهللذه الحركية تللوؤدي اإلى التواجللد الم�ستقل, ولتو�سيللح ت�أثير هذه الق�عللدة على حركية 
العمران, �سن�سرب مثاًل ب�ل�سرر الن�جم عن فتح ن�فذة )كوة( وت�أثيره� على العالقة بين ج�رين:

عنللد تطبيق مبداأ »اإحي�ء الأر�للص« ف�إن الن��ص يتت�بعون في البني�ن. فلل�إذا اأحدث اأحدهم كوة 
ت�سرف على اأر�ص ف�س�ء ثم اأتى اآخر, وبنى تلك الأر�ص ف�أ�سبحت الكوة تك�سف الدار المحدثة, 
فقد اتفق الفقه�ء على اأن لهذه الكوة حق البق�ء وال�ستمرار, وعلى م�لك الدار المحدثة اأن يقي 
نف�سلله مللن �سرر تلك الكوة, ك�أن يرفع �سور داره, ففي المدونللة الكبرى: »اأراأيت اإن ك�نت له 
علللى ج�ره كوة قديمة, اأو بلل�ب قديم لي�ص فيه منفعة, وفيه م�سرة على جلل�ره, اأيجبره اأن يغلق 

ذلك عن ج�ره؟ ق�ل: ليجبره على ذلك لأنه اأمر لم يحدثه عليه«.)8)(

اأملل� ب�لن�سبة للكوة المحدثة التي ت�سر الجيران, ف�إن اأغلب الآراء تن�ص على اإزالة ال�سرر ب�سد 
الكللوة, اإذا احتج الفريق المت�سرر, فقد �سلل�أل الإم�م �سحنون الإم�م ابن الق��سم: »اأراأيت الرجل 
يريد اأن يفتح فى جداره كوة, اأو ب�ًب�, ي�سرف منهم� على ج�ره, في�سر ذلك بج�ره, والذي فتح 
اإنم� فتح في ح�ئط نف�سه, اأيمنع من ذلك في قول م�لك؟« ق�ل: بلغني عن م�لك اأنه ق�ل: »لي�ص 

له اأن يحدث على ج�ره م�ي�سره, واإن ك�ن الذي يحدث في ملكه«.)9)(

ومللن الحلل�لت التللي قي�للص عليهلل� فللي اأحللك�م البنيلل�ن لتحديللد ال�سللرر, ملل� اأمللر بلله 
عمللر  بللن  الخط�ب  : فقد كتب ابن لهيعة اإلى عمر في رجل اأحدث غرفة على ج�ره, ففتح 
فيه� كوة, فكتب اإليه عمر »اأن يو�سع وراء تلك الكوة �سرير يقوم عليه رجل, ف�إن ك�ن ينظر اإلى 

م� في الدار منع من ذلك, واإن ك�ن لينظر لم يمنع«.)80(

و�سجلت �سجالت محكمة البلل�ب الع�لي ب�لق�هرة واقعة تح�كي الواقعة ال�س�بقة, فقد تقدم 
كلٌّ من الأمير محمد ج�وي�ص, والأمير اأحمد ج�وي�ص, وت�بعه الزيني ح�سن بن عبد اهلل, والح�ج 

ابن الرايم، اإلعالن بأحاكم ابلنيان، ص58.  (77(

عبد القادر أكرب، املرجع السابق، ص210.  (78(

عبد القادر أكرب، املرجع السابق، ص 481.  (79(

ابن الرايم، أبو عبد اهلل حممد بن إبراـهيم اللخيم: اإلعالن بأحاكم ابلنيان، خمطوطة منشورة يف جملة الفقه املاليك، وزارة العدل، املغرب، األعداد   (80(
2،3،4 ذي القعدة 1402ـه، ص 308.
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ح�سين بن محمللد م�ستحفظ�ن, ب�سكوى للق��سي بمحكمة الب�ب الع�لي �سد الدروي�ص اأحمد 
بن عبد اهلل الروحي, موؤداه� اأن الدروي�ص ي�سكن بزاوية الحلوية المواجهة ل�سكن الزيني ح�سن, 
والحلل�ج ح�سين, وهم� مت�سللرران من وجوده, وا�ستدعللى الق��سي الدروي�للص فذكر اأنه يقوم 
ب�لفرا�سللة, والأذان, وخدمللة الزاوية, بموجب اأمر �سرعي, واأنه لم يح�سل منه �سرر لأي ج�ر, 
وطلب ال�س�كون التحقق من ال�سكوى ب�سوؤال اأهل المحلة, فتوجه مندوبو الق��سي, وتبين لهم 
�سدق الدروي�ص, واأنه ل �سرر من وجوده ب�لزاوية على �سكن المذكورين, واأثبت الق��سي ذلك 
فللي �سجالت المحكمة ليتم الرجوع اإليه عند الح�جة؛ حيث اإنلله اأمر ببق�ء الدروي�ص ب�لزاوية, 

و�سجلت هذه الواقعه في )1 ذي القعدة �سنة ))10هل/ 1666م )81(.

وهللذه الواقعلله نرى فيه� تطبيًق� للق�عللدة التي قرره� عمر بن الخطلل�ب, وهي الك�سف عن 
ال�سرر, وهذا م�طبقه الق��سي, وقرر الحكم بن�ًء على هذا الك�سف.

وتلفت الواقعة ال�س�بقة انتب�هن� اإلى اأن فقه العم�رة الإ�سالمية لم يقت�سر فقط على مجرد �سرر 
لل� اإلى نوعية ال�سك�ن و�سلوكهم, وهو م�يحفظ  الك�سللف, اأي ك�سف حرمة الج�ر, بل امتد اأي�سً
المجتمللع المحيط ب�ل�س�كن, وهللذا اأمر اأغفلته القوانيللن المنظمة للبيئة العمرانيللة المع��سرة. 
و�سجلللت �سجالت محكمللة الب�ب الع�لللي ب�لق�هرة واقعللة تك�سف عن مراعلل�ة الفقه لنوعية 

ال�سك�ن من خالل ق�عدة »ل �سرر ول �سرار«, وتف�سيل هذه الواقعة كم� يلي:

فقللد ح�سر جمع من اأه�لي ح�رة ب�ب ال�سعرية اإلى الق��سللي الحنفي بب�ب ال�سعرية, ومنهم 
جعفر بن عبد اهلل, وال�سيد اأحمد ابن ال�سريف محي الدين, وال�سريف عبد الب��سط ابن ال�سريف 
ق��سم, والح�ج �سم�ص الدين بن اأبي بكر, والح�ج من�سور بن �سعود, وغيرهم ممن ت�سرروا من 
ال�سيللخ اأبي الح�سن بن اأبي الي�سر؛ حيث اأعلموا الق��سي اأنه ب�لخط المذكور, داخل درب زائد 
النيللل, وهو محل �سكنهم, �سكن جم�عة مللن الن�سوة �سيرتهن غير حميدة, وهم مت�سررون من 
ذلللك, ف�أمر اأب� الح�سللن بن اأبي الي�سر, م�لك �سكنهن, ب�إخراجهن فللي خالل ثالثة اأي�م, و�سدد 
لت هذه الواقعة  علللى عللدم �سكن اأحد في الدرب اإل مللن يت�سف ب�لأو�س�ف الحميللدة. و�ُسجِّ

بت�ريخ )1 ربيع الأول �سنة 1016 هل/ )160 م )82(.

امل�سلحة العامة
تنق�سللم الم�س�لللح الواجب مراع�تهلل�؛ من حيث العمللوم والخ�سو�ص اإلللى م�س�لح خ��سة 
منفعتهلل� ت�بعة لآح�د المكلفين, وم�س�لح ع�مة تعللود منفعته� على ع�مة المكلفين. وفي مج�ل 
العمران يقع في بع�ص الأحي�ن التع�ر�ص بين هذين النوعين من الم�سلحة, اإل اأن الفقه�ء ح�سموا 

سجالت حمكمة ابلاب العايل، ص 144 ، ص 159، مادة 548.  (81(

حمكمة ابلاب العايل، سجل 87، ص11، مادة 45.  (82(
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هللذا التع�ر�ص منذ القديم ل�س�لللح الم�س�لح الع�مة؛ نظًرا لقوة اأدلته� وعموم نفعه�. ومث�ل ذلك 
منعهللم التو�سع في الرتف�ق�ت ال�سخ�سية على ح�س�ب الطرق والأفنية الع�مة, وقد ا�ستدلوا على 
هللذا بم� ورد من »اأن حللداًدا ابتنى كيًرا في �سوق الم�سلمين, فمر عمللر بن الخط�ب  فراآه, 

فق�ل: »لقد انتق�ستم ال�سوق ثم اأمر به فهدمه«.)83(

� علللى تقديم الم�سلحة الع�مة وعدم العتداء عليه� بق�س�ء عمر  ب�لأفنية  وقد ا�ستدلوا اأي�سً
والم�س�طب وجلو�ص الب�عة فيه� للبي�ع�ت الخفيفة ومنع حي�زته� ب�لني�ن والتحظير))8(.

تعللد الم�سلحللة الع�مة مقدمة لدى الفقهلل�ء على كل �سيء. وتحديد م�هيللة الم�سلحة الع�مة 
ذ من ت�سرف�ت الولة والق�س�ة  تخ�سع لجته�د الفقه�ء,  ولذلك يذكر القذافي في ق�عدته م� ُينفَّ
ذ )اأن كل من ُولَِّى ولية الخالفة فم� دونه� اإلى الو�سية ل يحل له اأن يت�سرف اإل بجلب  وم�ل ُينفَّ
الم�سلحة اأو درء مف�سدة(. وقد �س�هم علم�ء اأ�سول الفقه في �سبط م�س�لح الإ�سالم والم�سلمين 
بتحديدهلل� وفللق مق��سد ال�سريعة التي تتمثل ب�لترتيب في حفظ الديللن والنف�ص والعقل والن�سل 

والم�ل كم� يبينه الجدول الت�لي:

الم�لالن�سلالعقلالنف�صالدينالدرجة

بنوكمركز �سحيمدر�سةم�سكنم�سجد�سرورية

للللللللللللللللللللللللللللمي�س�أةكم�لية

للللللللللللللللللللللللللللمئذنةتح�سينية

املقا�سد ال�رصعية التي ميكن ا�ستعمالها ك�سابط الأي ن�ساط عمراين
ولكللون العمران يرتبط ع�سويًّ� ب�ل�سلطة, ف�إن ت�سرف�ت الح�كم في هذا الميدان هي من قبيل 
ال�سي��سللة ال�سرعية التي تهللدف اإلى حفظ المق��سد الخم�سة. ويتم هللذا الحفظ - ح�سب قول 
الإم�م   ال�س�طبي - من ج�نبين, ج�نب الوجود بجلب المن�فع, وج�نب العدم بدفع المف��سد.)85(

مللن حيث الأهمية تعتبر الم�سلحة الع�مة اإحللدى رك�ئز الفقه الإ�سالمي في غي�ب الن�سو�ص 
ال�سرعيللة المب��سرة. ومن القواعد الفقهية التي ت�سبط ت�سرف�ت ال�سلطة في تعيين الم�سلحة تلك 
المذكللورة مجلللة الأحك�م العدلية تحت رقللم 58 التي تن�ص علللى اأن: »الت�سرف على الرعية 

أبو عبد اهلل احلطاب، مواـهب اجلليل، ج5، دار الفكر، ط2، بريوت، ص 153، حممد عرفة ادلسويق، حاشية ادلسويق، ج2، حتقيق حممد عليش، دار   (83(
الفكر، بريوت، ص38، عبد الرازق وورقية، أـهمية الرتاث الفقيه يف تفسري اتلهيئة العمرانية للمدن العتيقة، جملة دفاتر جغرافية، العدد 413، 

2007، جامعة سيدي حممد بن عبد اهلل، خمزب الرتاث واملجال، ص14.

أبو عبد اهلل العبدري، اتلاج واإللكيل، ج5، دار الفكر، بريوت، ص 152. اتلحظري ـهو اإلحاطة ملنعها ىلع غريه وجعل األرض اكحلظرية، انظر ابن   (84(
منظور، لسان العرب، ج4، ص 203.

مصطىف أمحد بن محوش، املدينة والسلطة يف اإلسالم )نموذج اجلزائر يف العهد العثماين)، دار البشائر، دمشق، مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث،   (85(
ديب، 1999، ص25، )2.
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منوط ب�لم�سلحة«. وتعني اأن كل فعل �س�در من ال�سلطة يجب اأن يت�أ�س�ص على الم�سلحة الع�مة 
ويكون هدفه ابتداًء وانته�ًء.

هللذا المبداأ نللرى ابن الريبع يقر لن� عبللره ق�عدة من�طه� كم� يلي: »اأحدهملل� ع�م ك�لبلد؛ اإذ 
للل �سربلله, اأو انهدم �سوره, اأو ج�معه, اأو طرقه المحت�جللون اإليه�, ف�إن ك�ن في بيت الم�ل,  تعطَّ
ملل�ل عمر ذلك منلله, واإن لم يكن فيه م�ل اأمر اأهل الأمكنة اأن تخللرج كل واحد م� ي�سهل عليه 

وتطيب به نف�سه لإ�سالح ذلك«.)86(

اإذا ك�ن هللذا من�ط الم�سلحة الع�مة, فلو تع�ر�سللت الم�سلحة الع�مة بم�سلحة الأفراد, وهو 
اأمللر �س�ئع في م�س�ئل العمران, ك�نللت الموؤ�س�سة الق�س�ئية هي الحكم فللي مثل هذه الح�لت, 
مللن هن� ت�أتي �سجالت المح�كم ال�سرعيللة كم�سدر للك�سف عن الأحك�م الف��سلة في كل ح�لة 
�سللواء ل�س�لح الدولة اأو الأفراد, من ذلك ق�س�ي� نزع الملكية. وتتم الإجراءات الإدارية في ح�لة 
الم�س�ريللع الع�مة ب�أن ير�سل الح�كللم حيثي�ت الم�سروع ودوافعه اإلللى الق��سي؛ لينظر في �سوء 
الأحللك�م ال�سرعية والمق��سللد الع�مة. ومن ذلك اإن�سلل�ء ح�سن ت�فورة في مدينللة الجزائر على 

اأنق��ص مقبرة قديمة يملكه� اأحف�د اأحمد خوجة, وقد ج�ء في وثيقة اإزالة المقبرة م� يلي:

)...... اقت�سللى نظر المعظم الإم�م الهم�م فجر الملوك العظ�م ..... م�سطفى ب��س� اإحداث 
برج ب�لجب�نة المذكورة؛ لمح�ربة اأعداء الدين... وا�ستفتى من ذكر في ذلك الفقيه الع�لم ق��سي 
الحنفية ... هل ي�سوغ له ذلك على الوجه ال�سرعي اأم ل... فحينئذ ت�أمل ال�سيد الق��سي... فيم� 
ذكر ت�أماًل ك�فًي� واأمعن النظر فيه... فظهر له دامت ع�فيته وقويت عن�يته؛ حيث ك�ن يخ�ف من 
وهللم العدو من المو�سع المذكور ولم يجد الم�سلمون م� يح�ربون به في المو�سع المذكور له 
اإحداث البرج المذكور ب�لجب�نة الم�سطورة وفيه م�سلحة الم�سلمين وح�سًن� لهم من عدوهم.. 

واأفت�ه بجواز بن�ئه ب�لجب�نة المذكورة لأجل م�ذكر(.))8(

ب�لإ�س�فللة اإلى التحقق من ثبوت الم�سلحة ال�سرعيللة وراء الم�س�ريع الع�مة لل�سلطة ف�إن على 
الق��سللي كذلك �سم�ن مط�بقة اإنج�زه لالأحك�م ال�سرعية. ويتمثل ذلك اأ�س��ًس� في حفظ حقوق 
الأفللراد اإذا ك�نت هن�ك �سللرورة لنزع ممتلك�تهم اأو ترحيلهم اأو اإلحلل�ق الأ�سرار بهم. ويرى 
عثم�ن خليل في درا�سته لإجراءات ال�ستمالك في الفقه الإ�سالمي وتطبيق�ته في فترات ت�ريخية 
متع�قبة, اأن �سروط نزع الملكية تتمثل في وجود ال�سرورة الظ�هرة من جهة, وتحقيق التعوي�ص 

الع�دل من جهة اأخرى؛ وذلك ليكون ال�ستمالك اأي نزع الملكية �سرعيًّ�.)88(

ابن ادليبع، كتاب بغية اإلربة يف معرفة أحاكم احلسبة، دراسة وحتقيق ادلكتور طالل بن مجيل الرفايع، جامعة أم القرى، 2002، ص 77.  (8((

مصطىف محوش، املدينة والسلطة، ص 195.  (87(

 Osmank. L’expropriation pour cause d’utilite publigue en droit musulmam im travaux de la semaine international de  (88(
.droit musulmam 2-7 juillet 1953. Paris 1953
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يوافللق التعريف ال�س�بق الم�دة 1216 من مواد مجلة »الأحك�م العدلية« التي و�سعه� فقه�ء 
الدولللة العثم�نية, التي تقرر اأنه في ح�لللة ال�سرورة تنزع الملكية الخ��سة ب�إذن ال�سلط�ن وتلحق 
ب�لب�يلللك, لكنه ل يتم ذلك اإل بتعوي�ص ع�دل. وعند فح�ص م�سطفى حمو�ص عقود ال�ستمالك 
فللي الجزائر �سنللف التعوي�ص اإلى نوعين: قيمي وعيني. وبخالف حكللم تقييم الم�سلحة, ف�إن 
تحديللد نوع التعوي�ص يبدو اأنه يتم بتحديد من ال�سلطة فللي �سكل اقتراح, ويكون دور موؤ�س�سة 

الق�س�ء في العملية مراع�ة العدل في التعوي�ص.)89(

وقد يكون لأهل الخبرة الذين ي�ستعين بهم الق�س�ء دورهم في تحديد قيمة التعوي�ص ب�لإ�س�فة 
اإلى التعبير الوا�سح للمت�سررين عن ر�س�هم لذلك وغبطتهم للقيمة المبذولة.

يذكللر م�سطفللى حمو�ص مث�ًل للتعوي�ص العينللي, ففي م�سروع تو�سيع طريللق ب�لق�سبة العلي� 
ب�لجزائللر الع��سمة ا�ستحوذ الب��س� علللى دك�ن خ��ص مق�بل القي�سريللة, وهدمه, ف�قترح مق�بل 
ذلللك ح�نوًت� ل�س�حبلله الذي عبر عن ر�س�ه. فعنللد المثول اأم�م الق��سللي الم�لكي اقترح ممثل 

الح�كم ح�نوًت� في �سوق الدخ�ن فقبله ال�س�ب واأظهر غبطته بذلك.)90(

امللكية وفقه العمران
اإن الملكيللة  وم� يترتب عليه� من حقوق منفعللة وانتف�ع, ب�ل�ستعم�ل والبيع وال�سراء والهبة 
والوقف والحي�زة وال�سفعة واإحي�ء الموات, مرهونة كله�, في الأول والآخر بجلب المنفعة ودرء 
المف�سدة, لخ��سة الن��ص وع�متهم, ولذلك ق�سم الفقه�ء المدينة اإلى عر�س�ت مختلفة, وجعلوا 
الحقوق المتعلقة به� �سواًء؛ منه� حقوق الرقبة اأوالمنفعة اأو النتف�ع, وهي مقيدة بق�عدة جلب 
المنفعللة ودفللع ال�سرر, وق�عدة ال�سرر يللزال, ودفع ال�سرر يقدم على جلللب المنفعة, وتحمل 
ال�سللرر القليل لنفي ال�سللرر العظيم, واأحقية �س�حب الملك في ال�ستفلل�دة بملكه واأولويته في 
ذلللك, اإلى غيره� من القواعد الت�سريعيللة والمق��سدية التي ت�سكل الأر�سية ال�سلبة لفهم المدينة 

العربية والإ�سالمية وقراءته� قراءة ت�سريعية ل عقدية �سلمية.

تتكللون المدينة العربيللة وال�سالميللة, اأفقيًّ� من عدة عر�سلل�ت مختلفة الوظيفللة وال�سكل, 
والأحك�م تخ�سع كله� �سمنيًّ�, وبنف�ص الدرجة لنف�ص القواعد الفقهية, بقطع النظر عن حكمه� 
هللل هي حب�ص اأو ملك وعن موقعه�, هل هي بداخللل المدينة اأو ب�أطرافه� وعن قيمته� الفعلية, 
وعللن طبيعته� هل هي ملللك ع�م اأو ملك خ��ص وهللل هي مقد�سة وم�س�نللة كعر�سة الم�سجد 
الج�مللع اأو غيره� مقد�سة كعر�سللة الحم�م�ت وعر�سة الدك�كين ب�لأ�سللواق, وهل هي عر�سة 
لل�سكن اأو للتج�رة. وق�سمت هذه المجموعة من العر�س�ت, اإلى عر�سة للبن�ء, وعر�سة للطريق 

مصطىف محوش، املدينة والسلطة، ص43.  (89(

مصطىف محوش، املدينة والسلطة، ص43.  (90(
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الن�فذة, وعر�سة للزق�ق من عم�رة وحي�زة وغيره� خ��سعة لالأحك�م ال�سرعية الخم�سة, الواجبة 
والمحرمة والمندوبة والمكروهة والمب�حة.

اأملل� عموديًّ�, فقد ق�سمت كل عر�سة اإلى ثالثة م�ستوي�ت؛ اأوله�: الهواء ال�سفلي, وهو الحيز 
الللذي يمتد مللن �سطح الأر�ص اإلللى تخومه� ال�سفليللة. وث�نيه�: م� ظهر من �سطللح الأر�ص من 
العر�سللة, وهللو م� عرف مج�ًزا ب�لعر�سة نف�سه�, اأو القرار عنللد بع�ص الفقه�ء. واآخره�: الهواء 

العلوي, والذي يمثل الحيز الذي يمتد من �سطح الأر�ص اإلى عن�ن ال�سم�ء.

وتخ�سللع هللذه الم�ستويلل�ت الثالثة في عم�رتهلل� وا�ستعم�لتهلل� وا�ستغالله� اإلللى الأحك�م 
ال�سرعيللة الخم�سللة: الواجبة والمحرمللة والمندوبللة والمكروهة والمب�حللة, اإ�س�فة اإلى حكم 
ملكيللة هذه العر�سة, اأهي ملكية ت�مللة ت�سمل ب�لتبعية ملكية الرقبللة والمنفعة والنتف�ع, اأم هي 
ملكية منفعة ت�سمل ب�لتبعية ملكية النتف�ع, اأم هي ملكية انتف�ع فقط. واإ�س�فة اإلى ذلك يخ�سع 
ا�ستعم�ل وا�ستغالل العر�سة واأجزائهلل� الثالثة اإلى العالقة التي تربطهم داخل الملكية الواحدة, 
هل العر�سة بم�ستوي�ته� الثالثة ت�سكل ملكية واحدة له� نف�ص الحكم, اأم هي ملكية مجزاأة لكل 
جللزء منه� حكم م�ستقل بذاته. وفي هذا ال�سدد اختلف الفقه�ء والعلم�ء, وك�نت لهم في ذلك 

اآراء عديدة.

واإ�س�فة اإلى البعد ال�سرعي والفقهي الذي يمت�ز به هذا التق�سيم, ف�إنه يعتبر تق�سيًم� فنيًّ� ميدانيًّ� 
ا, قد تحت�ج اإليه المدينللة المع��سرة اليوم في مع�لجة ق�س�ي�ه� المعم�رية والعمرانية  متطللوًرا جدًّ
الم�ستع�سيللة علللى م�ستوى ا�ستغالل الحيللز  المج�ل, والنتف�ع بهملل� دون الإ�سرار ب�لغير, اأو 
التنلل�زل القهري على حقللوق الرقبة اأو المنفعة اأو النتف�ع, اأو انتزاع هذه الحقوق اأو اغت�س�ب 

بع�سه� بدعوى اأو ب�أخرى.

هذا التق�سيم ال�سبكي الأبعلل�د المحدد بب�ر�ص والهواء ال�سفلي والعلوي, في المدينة العربية 
والإ�سالميللة, بنف�ص الوقللت وبنف�ص الكمية وبنف�للص الكيفية وبنف�ص الحللزم, الذي تميزت به 
هللذه المدينة عن غيره� من المللدن م��سًي� وح��سًرا, اأعطى لكل �سبر مكعب اأو مربع من الحيز 
والمجلل�ل في المدينة العربية والإ�سالمية, حكًم� �سرعيًّ� وحكًم� واقعيًّ�, يحدد النظم والأحك�م 
الفقهيللة الخ��سة به والمرتبطة ب�لملكية العق�ريللة, وم� ينجر عن ذلك من حقوق وواجب�ت في 
ال�ستعملل�ل وال�ستغالل والرتف�ق, ونوعيللة البن�ء والم�س�حة المغطلل�ة, والرتف�ع والرتداد 
والبروز اإلى غير ذلك كله في اإط�ر مع�دلة �س�ملة قوامه�: اأولوية + حرية = عدم ال�سرر + التف�سل. 
وتعنللي هذه المع�دلة حرية �س�حب العر�سة في بن�ء م�يريللد ومتى يريد, وكيفم� يريد, واأولويته 
المطلقللة في ذلك علللى اأن ل يلحق بحقوق الغير �سللرًرا �سواًء على م�ستللوى الرقبة اأو المنفعة 
 اأو النتفلل�ع, واأن ل يرحل الم�س�كل المحدثة, تبًع� لالنتفلل�ع بملكة الغير, الذي ي�سمل الج�ر 
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والملل�ر وع�بللر ال�سبيل, ووا�سللل الرحم وغيره, الم�سلللم وغير الم�سلم, والمللراأة والرجل ... 
علللى حدٍّ �سللواء, بل عليه التف�سللل والإح�س�ن اإلللى هذا الج�ر والملل�ر وع�بر ال�سبيللل, بتن�زله 
عللن البع�ص مللن حقوقلله, اأو منحهم ملل� زاد عللن ح�جته, عنللد القت�سلل�ء تف�سللاًل واإح�س�ًن�, 
دون التمييللز بيللن موقللع وموقع مللن هللذه المدينة, في الطللرق للجلو�للص والمبيللت والغرب�ء 
عنللد القت�سلل�ء, وغللرز الخ�سللب على جللدار الجلل�ر وال�ستنلل�د عليه لرفللع �سقللف بيته. ول 
 يخفللى علللى اأحد م� لهللذه المع�دلة والمع�مللالت بين المت�س�كنيللن من ف�ئدة معنويللة وم�دية, 
واجتم�عيللة واقت�س�دية كبيرة, تعود ب�لنفع على الأفللراد وعلى المجتمع ب�أ�سره. كم� تحد بن�سبة 
كبيللرة من تف�سي ظ�هرة الحتللك�ر العق�ري وال�سيطللرة على المج�ل العمرانللي في الم�ستقبل 

والتحكم في التطور الم�سبوه للمدينة وتوجيهه بطريقة تخدم فئة دون اأخرى. 

العر�سللة )م�س�حللة محللددة من الأر�ص بحللدود معلومة( وهللي الخلية الأولللى, والمق�سم 
الأ�س��سي للمدينة العربيللة والإ�سالمية. وكلم� ك�ن التحكم فيه� وا�سًح� وجليًّ� ك�ن التحكم في 
التوجهلل�ت الكبللرى للمدينة واأجزائه� اأكثر جالًء وو�سوًحلل�. اإن الق�عدة الأ�س��سية التي تحكم 
العر�سللة بيًع� و�سراًء, حي�زة وبن�ًء, اأفقيًّلل� وعموديًّ�, هي الأولوية ل�س�حب العر�سة في ال�ستف�دة 
بهلل� وحرية الت�سرف فيه�, مع عدم الإ�سللرار بغيره في المطلق. فال يجوز منع �س�حب الأر�ص 
مللن حقه في المنفعللة والنتف�ع ب�لبن�ء في اأر�ص هلل�ٍو في جزء منه�, وم�سلل�درة هذا الحق ولو 
جزئيًّ� ل�س�لح الغير بدون ر�س� �س�حبه وتعوي�ص ع�دل عن ذلك. يقول ابن حزم الأندل�سي الفقيه 
الظ�هللري في ذلك: »ول �سرر اأعظم من اأن يمنع المرء من الت�سرف في م�ل نف�سه مراع�ة لنفع 
�: »ولكل اأحد اأن يفتح م��س�ء في ح�ئطه من كوة اأو ب�ب,  �« ويقول اأي�سً غيره فهذا هو ال�سرر حقًّ
اأو اأن يهدملله اإن �سلل�ء فللي دار ج�ره, اأو في درب غير ن�فذ اأو ن�فللذ, ويق�ل لج�ره ابِن في حقك 
� قول اأبي حنيفة, وال�س�فعي,  ملل� ت�ستر به على نف�سك؟ اإل اإنه يُلمنع من الطالع فقط؛ وهو اأي�سً
وخ�لفهللم في ذلك الإم�م م�لك, الذي يقول ب�لمنللع. ويوا�سل ابن حزم ق�ئاًل: »ولكل اأحد اأن 
يعلللي بني�نه م� �س�ء, واإن منللع ج�ره الريح وال�سم�ص؛ لأنه لم يب��سر منعلله بغير م� اأُتيح له. ولكل 
اأحللد اأن يبني فللي حقه م� �س�ء من حم�م اأو فرن اأو رحى, اأو كمللر اأو غير ذلك؛ اإذ لم ي�أِت ن�ص 
ب�لمنع من �سيء من ذلك«. وعلى �س�حب عر�سة اأن يجد الحلول المعم�رية والعمرانية الالزمة 
في اإط�ر ملكيته وحدود حقوقه المترتبة على ذلك, دون ترحيله� اأو ترحيل جزء منه� اإلى ملك 
ج�ره اأو الإ�سرار بغيره. ولئن ك�ن هذا الت�سور مقيًدا بمن�خ ووازع ديني ع�م, يلزم كل فرد بعدم 
الإ�سرار ب�لغير  من تلق�ء نف�سه في غ�لب الأحي�ن, وحتى التف�سل بم� له من حقوق اأو بجزء منه� 
والإح�س�ن لج�ره, تكرًم� وطلًب� لالأجر وتغ�فاًل عن ذلك ل�س�لح هذا الج�ر, مم� �س�هم في تطور 
الأنملل�ط والأ�سك�ل المعم�رية والعمرانية التي اتخذت من هذا الت�سور منهًج� بعيًدا عن ال�سرر 
والإ�سللرار, ف�إن الواقع اليوم الذي يختلف فللي ق�سيته وطرق مع�لجته� عن واقع الأم�ص يحت�ج 
اإلللى البحث في هذا الت�سور من طرف الفقه�ء واأهللل الخت�س��ص من المهند�سين والمعم�ريين 
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والحقوقييللن وغيرهم؛ لال�ستفلل�دة من هذه التجربة, وهذه الروؤية المج�ليللة الت�سريعية العقدية, 
ولي�ص اإق�س�ءهلل� وا�ستبداله� بت�سور مج�لي فل�سفي غربي, ونظم اأخللرى ك�نت تداعي�ته� �سلبية 

ا على تراثن� المعم�ري والعمراني م��سًي� وح��سًرا وم�ستقباًل . جدًّ

وبدون التطرق ب�لتف�سيل اإلى الحقوق الن�جمة عن ملكية العر�سة كحق الرقبة وحق المنفعة 
وحللق النتف�ع ولمن يعللود حق البن�ء وم� هي م�س�همة كل �س�حب حللق اأو جزء منه في تطور 
المدينللة العربية والإ�سالمية, وتداعي�ت ذلك على ال�سللكل المعم�ري وعلى الن�سيج المعم�ري 
لهذه المدينة, يق�سم الفقه�ء العر�سة اإلى ثالثة م�ستوي�ت كم� ذكرت �س�بًق�: هواء �سفلي, وهواء 
علللوي, ووجه لالأر�ص, عللرف ا�سطالًح� عند بع�ص الفقهلل�ء, ب�لعر�سة وعنللد البع�ص الآخر 
ب�لقرار. وبهذا التق�سيم وجب تحديد حكم هذه الأجزاء الثالثة وعالقة بع�سه� ببع�ص واإلى من 
تعود ملكيته�, وانعك��ص ذلك على ت�سور المج�ل والحيز وند الفقه�ء في �سلب المدينة العربية 

الإ�سالمية.

لقللد اختلف الفقه�ء في ذلك اختالًف� وا�سًح�, انعك�للص ب�سفة جلية على الن�سيج المعم�ري 
وعلللى تنوع الأنملل�ط المعم�رية بين مختلف المدن الإ�سالميللة دون اأن يم�ص ذلك طبًع� اأ�س�ص 

الت�سور الت�سريعي العقدي, الأ�سل في كل ت�سور من ت�سوراتهم والمرجع الأ�س��سي له�.

الحالة االأولى: العر�سة باأجزائها الثالثة ملكية واحدة ال تتجزاأ
القول الأول, وهو الق�ئل ب�أن العر�سة ب�أجزائه� الثالثة تعتبر ملكية واحدة ل تتجزاأ, له� نف�ص 
حكم القرار اأو البن�ء الذي يحتل هذا القرار, وب�لت�لي ليجوز تق�سيمه� اأو اإعط�ء اأجزائه� الثالثة 
اأحك�ًملل� تختلف عن الحكم الأ�سلللي, ل تملكه� من اأطراف مختلفة يو�سللك اأن يلحق �سرًرا 
كبيًرا بحقوق كلٍّ منهم, واأن يعطل المع�دلة الفقهية الق�ئلة ب�لتوازن بين الأولوية والحرية وعدم 
الإ�سرار ب�لغير. وهذا م� يوافق قول ال�س�فعية والأحن�ف من اأن بيع هواء البن�ء اأو حق التعلِّي غير 
ج�ئز, وعللوا ذلك بقولهم: »اأن حق التعلِّي ليجوز؛ لأنه لي�ص متعلًق� بم�ل, بل متعلق ب�لهواء, 
والهواء لي�ص بم�ل«. فنفيهم لطبيعة الم�ل ب�لن�سبة للهواء جعله مب��سرة ت�بًع� للقرار. وقولهم: لأنه 
� ت�بًع� للقرار, وهو اإقرار بحكم  حللق من الحقوق, وبيع الحقوق ب�نفرادهلل� ليجوز وجعله حقًّ
واحللد لك�مل اأجزاء العر�سللة, واأن الهواء هو حق من حقوق القرار ولي�ص اأ�ساًل لملكية منفردة 
وم�ستقلللة.  و قوللله وبكل و�سوح: »اأن الهواء يتبع القرار فال يفرد ب�لم�ل �سلًح� كم� ل يفرد به 
بيًعلل�, اأي فللال يفرد ب�لعقد, و اإنم� يتبع القرار, ولذلك ليجللوز ال�سلح على اإخراج الجن�ح اإلى 
الطريق الذي لينفذ بال خوف؛ لأنه بذل م�ًل, في مق�بلة الهواء, والهواء ت�بع فال يفرد ب�لعقد«. 
لذلللك ك�نت الأزقة غيللر الن�فذة خ�لية مللن كل اأجنحة واإخراج�ت و�س�ب�طلل�ت, اإل في بع�ص 

ا. الح�لت الن�درة جدًّ
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ويوافقهم في ذلك ابن حزم الأندل�سي معلاًل ذلك ب�أن هواء البن�ء اأو العر�سة )القرار( ليملك 
من طرف م�لك ث�ن ل�سببين؛ اأولهم�: ا�ستح�لة ال�ستقرار في الهواء للم�لك, وث�نيهم�: اأن الهواء 
نف�سه غيللر م�ستقر وغير محدد, وعليه ف�إن الذي يملك الهواء العلوي ليمكنه البن�ء وال�ستقرار 
به اإل ب�ل�سروط الت�لية: اأوله�: األيعتمد في بن�ئه على جدران الط�بق الأر�سي ول على �سطوحه؛ 
لأنلله لغيره, وهذا ليجللوز؛ لأن م�لك الهواء اأخذ بع�ص حقوق م�لللك العر�سة اأو القرار بدون 
وجلله حللق. وث�نيهم�: اأن يمنع �س�حب الط�بللق الأر�سي من هدم جدران بن�ئلله اأو ت�سعيفه� اأو 
� اأو ارتف�ًع�, اأو فتح كوة اأو اأقوا�ص فيه� ت�سعف من قدرته� على التحمل,  التغيير من علوه� نق�سً
� من بن�ء قبة فللوق �سطحه, اأو اإزالة �سقف, وهذا هو ال�سرر بعينه؛ لمنع �س�حب  واأن يمنعلله اأي�سً
�, وعليه ف�إنه يُلمنع تملُّك  اللِملللك من ال�ستف�دة بملكه, مراع�ة لنفع غيره وهذا هو ال�سللرر حقًّ
� اإزالة م� وجد  الط�بق الأر�سي من طرف �سخ�ص وتملُّك العلوي من طرف اآخر كم� يجب اأي�سً

من اأمث�ل هذه الح�لت.

ولقد خ�لفهم الم�لكية والحن�بلة في هذا الت�سور, وذهبوا اإلى جواز بيع الهواء وحق التعلِّي. 
يقللول م�لك: »وج�ز بيع هواء فوق هواء: ب�أن يقول �سخ�للص ل�س�حب اأر�ص بع�سرة اأذرع مثاًل 
فللوق م� تبنيلله ب�أر�سك اأن و�سف البن�ء الأ�سفللل والأعلى لفًظ� اأو اإعلل�دة اأيٍّ من الثقل والخفة, 
والطول والق�سر, ... ومن الحجر اأو الآجر للخروج من الجه�لة والغرر؛ لأن �س�حب الأ�سفل 
يرغللب في خفة بن�ء الأعلى, و�س�حب الأعلى يرغب في ثقللل بن�ء الأ�سفل, فرغبتهم� مختلفة, 
فلل�إذا و�سف البنلل�ء انتقى الغرر«. واأم� هواء فللوق اأر�ص, فيقول: »ك�ن يقللول اإن�س�ن ل�س�حب 
الأر�للص: بعني ع�سرة اأذرع من الفللراغ الذي فوق اأر�سك, اأبني فيهلل� بيًت� فيجوز, ول يتوقف 
الجللواز عن و�سف البنلل�ء, اإذ الأر�ص ل تت�أثر بذلك, ويملك الم�ستللري ب�طن الأر�ص كم� هو 
. ف�إذا ك�ن  ق الحن�بلة في بيع الهواء بين اأن يكون البيت مبنيًّ� وبين كونه غير مبنيٍّ المعتمد«. وفرَّ
البيللت مبنيًّ�: »ج�ز اأن ي�ستري علو بيت يبني عليه بني�ًن� مو�سوًف�؛ لأن هذه الأم�كن يجوز بيعه� 
واإج�رته�. اأم� اإذا ك�ن البيت غير مبنيٍّ ففيه وجه�ن؛ الأول: ليجوز, ذكره الق��سي وعلل ذلك 
بعللدم بيع الهواء دون القللرار, والث�ني: يجوز؛ لأنه ملك للم�س�لللح, وا�سترطوا للجواز و�سف 

العلو ال�سفلي«.

ين للمج�ل  ومن خالل هذه الآراء المختلفة في هذه الم�س�ألة يمكن اأن ن�ست�سف ت�سويَرين ه�مَّ
لدى الفقه�ء؛ اأولهم�: الت�سور الح�زم وال�س�رم المبني على المح�فظة على حقوق الملكية وعدم 
التفريللط فيه�, وبذلك يكون النعك��ص المب��سر لهذا الت�سللور اإيج�د مدينة اأفقية التوجه, يغلب 
عليهلل� النمللط المعم�ري المفتوح اإلى الداخل, ول يتج�وز فللي كل الح�لت الط�بق الأر�سي, 
وعلللى اأق�سى تقديللر ط�بق علوي مرتبط مب��سللرة ب�لط�بق الأر�سي, مم� يجعللل من ن�سيج هذه 
المدينة ن�سيًج� ذا كث�فة �سك�نية وبن�ئية �سغيرة اأو متو�سطة في الح�لت. واأح�سن مث�ل على ذلك 
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مدينللة ن�ستللور الأندل�سية القديمة؛ حيث ليوجد فيه� اإل علو واحللد بح�رة »الو�سالتية«, وهم 
م�لكو المذهب, مم� يوحي بعالقللة المدينة وت�أثره� ب�لت�سور الظ�هري للحيز وللمج�ل. ولعل 
ذلللك يرجع اإلى الأ�سللول الأندل�سية ل�سك�ن هذه المدينة وت�أثرهللم ب�لمذهب الظ�هري, الذي 
ن�سلل�أ وترعرع في بالدهم قبل هجرتهللم النه�ئية اإلى بالد اإفريقي�. وليمكن لن� الجزم بذلك قبل 
اإجراء درا�سة م�ستفي�سة في هذا الغر�ص, وَتَتبُّع نق�ط اللتق�ء والختالف التي تجمع وتفرق بين 
المذاهللب الفقهية في هذا الغر�ص, كم� هو الح�ل ل على �سبيل المث�ل ل الح�سر ل ب�لن�سبة لالأثر 
الللذي تركه مذهب الإم�م الأوزاعللي على عم�رة الم�س�جد في الأندل�للص, والمتمثل في غر�ص 

الأ�سج�ر بداخل اأفنيته� على غرار مذهب اأهل ال�س�م, خالًف� للت�سور الم�لكي في هذا ال�س�ن.

اأم� الت�سور الث�ني فهو ت�سور يتفهم الم�سلحة مع مراع�ة المنفعة والنتف�ع ب�لملك, وبذلك 
�سيكللون انعك��سلله المب��سر على ت�سور الحيز والمج�ل اإيج�د مدينللة عمودية التوجه والمنظور 
اأو مزدوجللة الرتفلل�ع, يغلللب عليه� النمط المفتوح اإلللى الداخل مع اإمك�نية فتللح النوافذ اإلى 
ال�سللوارع والطللرق وال�س�حلل�ت العموميللة, ب�لن�سبة للطوابللق العلي� مع ا�ستعملل�ل الم�سربي�ت 
كحلللول فنيه لمنللع النظر والطللالع. كم� يتميز هذا النمللط المعم�ري بوجللود طوابق �سفلية 
وعلويللة م�ستقلللة وذات كث�فة �سك�نية وبن�ئية ع�لية, لرتف�ع عللدد ال�سك�ن الممكن ا�ستيع�بهم 
مللن طرف هذه المدينللة والرغبة الطبيعية لأ�سح�ب العق�رات في التعلِّللي في البن�ء طلًب� للتو�سع 
وللربح, اإ�س�فة اإلللى العالق�ت الجتم�عية المتوترة اأحي�ًن� لكثرة الم�س�كل التي تنجر عن عالقة 
التن�ق�للص والم�س�حنة التللي تطراأ في مثل هذا النط مللن الأبنية, وم� يتطلبه هللذا الأخير من عن�ء 
البحث عن الحلول المعم�رية والهند�سية التي تتج�وب مع الحي�ة الجتم�عية والثق�فية والدينية 

للمجتمع�ت الإ�سالمية في مثل هذه المدن وهذه المب�ني. 

الحالة الثانية: العر�سة والهواء العلوي والهواء ال�سفلي القريب من وجه االأر�س لها نف�س الحكم 
فللي هذه الح�لة يكللون حكم الهواء العلللوي, مط�بًق� لم� ذهللب اإليه ال�س�فعيللة والأحن�ف 
والظ�هريللة كم� �سبللق في الح�لة الأولى. اأملل� ب�لن�سبة لحكم الهواء ال�سفلللي ف�سيكون انعك��سه 
ظ�هًرا خ��سة على م�ستوى بن�ء القنوات الخ��سة بت�سريف المي�ه وغيره� وعلى م�ستوى الأقبية. 
وب�لت�لللي يمكللن للم�سجد اأن يكون له قبللو تحتي لل�سالة اأو للتعبد والعتللك�ف ونف�ص ال�سيء 
ب�لن�سبللة للهللواء العلوي. ويمنللع في هذا الت�سور بنلل�ء بيوت للخالء تحت اأر�سيللة الم�سجد اأو 
الج�مللع؛ لأن لهللذا الهواء ال�سفلي نف�ص حكللم الم�سجد والج�مع, ل�سيملل� ببن�ء اأي �سيء فوق 
�سطح الم�سجد لي�سللت له عالقة ب�لم�سجد كقرار, اأو يتع�ر�ص مع وظيفته ك�لحم�م�ت وبيوت 
الخالء اأو النوم. كم� ليجوز المرور فيه جنًب�, لأن هذا الهواء له نف�ص حكم الم�سجد والج�مع 
� فال يجوز بن�ء  فللال ُي�ستعمللل اإل فيم� ُي�ستعمل فيه الم�سجد والج�مللع. واإذا ك�ن الم�سجد خ��سًّ
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غللرف للنوم فوق �سطحه؛ تجنًب� لتواجد الجنب, ول بن�ء بيوت خالء؛ لأنه� نج�سة؛ لأن حكم 
�سقف الم�سجد الخ��ص له حكم الم�سجد نف�سه, في هذه الح�لة.

الحالة الثالثة : العر�سة والهواء العلوي فقط لهما نف�س الحكم
فللي هذه الح�لة يكون فقللط حكم الهواء ال�سفلي للعر�سة مخ�لًفلل� لحكم العر�سة. وب�لت�لي 
يُلمنللع ا�ستعم�له اإل في الح�لت ال�سرورية كبن�ء الأ�س��س�ت وت�سريف المي�ه عبر الهواء ال�سفلي 
لعر�سللة ال�سلل�رع. وفي ح�لة وجود بن�ء ط�بق تحت الأر�ص للم�سجد اأو للج�مع فلي�ص له حكم 

الم�سجد, وب�لت�لي يمكنه ا�ستيع�ب الحم�م�ت وبيوت الخالء واأم�كن الو�سوء.

الحالة الرابعة: العر�سة والهواء العلوي والهواء ال�سفلي لي�س لها نف�س الحكم
فللي هذه الح�لة �سيكون القول الراجللح, م� ذهب اإليه الم�لكية والحن�بلة, و�سيكون الت�سور 
المج�لللي والحيزي في المدينة العربيللة الإ�سالمية, لدى الفقه�ء �سديللد الت�سعب والختالف؛ 
نتيجللة لتدخل عوامل عدة في نف�ص الوقت, وتع�ر�للص الم�س�لح والغ�ي�ت والأهداف الممكنة 
في ا�ستغالل وا�ستعم�ل المج�ل والحيز المعم�ري والعمراني, من طرف الم�لكين والم�ستعملين 
للعر�سة والهواء �سواء على م�ستوى العر�سة اأو الطريق اأو الفن�ء ... بكل حرية وبك�مل الأولوية 
بدون قيد يعيق الختي�رات الوظيفية والتف�عالت الخيزية المختلفة �سوى عدم الإ�سرار ب�لغير. 
وتتجلى تف�عالت هذا الت�سور بجالء في عم�رة الم�سجد والج�مع, وا�ستغالل قرار وهواء الريق 

ال�سفلي والعلوي, وكذلك ب�لن�سبة للطريق غير الن�فذة والفن�ء.)91(
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